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FELDOLGOZOTT MŰVEK
A királylány a lángpa-
lotában – erdélyi szász 
népmese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Anyagok, eszközök a 
díszletkészítéshez
Hullámpapír, tempera, 
vagy anyagok a papír-, 
textilapplikációhoz
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kooperál-
janak egy hangutánzó 
játék keretében.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangutánzó játék

Aranybika, lángpalota 
– erdélyi szász népmese

45 perces mesefeldolgozó óra vagy egy teljes 
projektnap (magyar, dráma, vizuális kultúra)

A mesei valóság megismerése, ábrázolása csoportmunkában. 
Kooperációs készség fejlesztése, közösségélmény teremtése.

Áttekintő vázlat
7.1 Sárkányüvöltés  10 perc
7.2 Királylány a lángpalotában  35 perc

7.2a Meseolvasás  10 perc
7.2b Válogató olvasás  10 perc
7.2c Csodás elemek  10 perc
7.2d Összegzés  5 perc

7.3 Bábjáték 90-135 perc
7.3a Helyszínek 15-20 perc
7.3b Díszletek elkészítése 45-70 perc
7.3c A bábdarab előadása 30-45 perc

Összesen: min. 45 perc vagy egy egész projektnap

A tanegység tanítható egy 45 perces órában, de a mese lehetősé-
get ad egy egész projektnap megszervezésére is.

FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Sárkányüvöltés

Hány fejű lehet a sárkány?
3, 7, 12 és persze Süsü, aki egyfejű. Utánozzuk a sárkány hangját, üvöltsünk, böm-
böljünk úgy, mint a sárkány!
Először együtt, mint az egyfejű (bár Süsü sose üvöltött).
Azután osszuk a gyerekeket 3 csoportba! Minden csoport egy sárkányfej, min-
den sárkányfej másként üvölt. Próbáljuk ki külön-külön is fejeket, hogy valóban 
legyen saját karakterük, azután egyben is! Variálhatjuk úgy, hogy a fejek nemcsak 
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7. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel a 
mese csodás elemeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás/hallgatás
Válogató olvasás
Csodás elemek megke-
resése

üvöltenek, hanem mondanak is valamit. (Most aztán véged! Mit keresel te itt? 
Emberszagot érzek! Stb.)
Ha jól megy a háromfejű sárkány üvöltése, és van időnk, kipróbálhatjuk a 
hét- és a tizenkétfejűt is. Bár a csoportbontással egyre kevesebb személy és 
hang jut majd egy-egy sárkánytorokba. Ezt azonban kipótolhatjuk dobogással, 
dübögéssel, zörgéssel.

7.2 Királylány a lángpalotában

7.2a Meseolvasás
Helyezkedjünk el meseolvasáshoz, és a pedagógus olvassa fel A királylány 
a lángpalotában című erdélyi szász mesét Bajzáth Mária gyűjtéséből!

Vedd figyelembe!
Érdemes a meseolvasáshoz állandó keretet felvenni, azonos környezetet 
teremteni. Ez lehet elheverés a szőnyegen, fejek lehajtása a padra, szemek 
lehunyása, meseolvasó fotel köré kuporodás stb. A lényeg, hogy bensőséges 
helyzetet teremtsünk.

7.2b Válogató olvasás
A kérdésekre adandó választ a gyerekek olvassák fel a meséből!
• Hány gyereke volt a szegény embernek? 
• Mit jelent ez a hasonlat?
• Miért volt reménytelen kiszabadítani a királykisasszonyt?
• Mi volt az első akadály? 
• Mit tett a bika?

7.2c Csodás elemek 
Keressük meg a mesében a csodás elemeket! Hányat tudunk összegyűjteni?
Számoljuk ki, ha egy sing 62 cm, akkor mennyi 7 sing? (434 cm)
Becslés: mit gondoltok, beférne-e a fiú kardja az osztályunkba? Mérjük le!

7.2d Összegzés
Fogalmazzátok meg egy-egy mondatban, miért tetszik a mese!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A csodás helyszínek és 
szereplők képi megje-
lenítése csoportmun-
kában, kooperációs 
készség fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Díszletek készítése
Bábjáték előadása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a 
díszletkészítéshez
Hullámpapír és tempera 
vagy anyagok a papír-, 
textilapplikációhoz
Olló, ragasztó

7.3 Bábjáték

7.3a Helyszínek
A királylány a lángpalotában című erdélyi szász népmese megismerése 
után osszuk fel helyszínek szerint a mese szövegét:

1. A szegény ember háza, országút
2. A legelő
3. A király palotája
4. Hegylánc
5. Tenger
6. Lángpalota (kétoldalas: vörös és fekete)

A gyerekek válasszanak maguknak helyszínt, és ezzel osszuk őket hat csoportra!

7.3b Díszletek elkészítése
A csoportok készítsék el a díszleteket a bábjátékhoz!
A darab szereplőit is elkészíthetik síkbábokként, de ha vannak megfelelő figurák, 
akkor már meglévő bábokat is használhatunk az előadáshoz.

Vedd figyelembe!
A díszletekhez érdemes hullámpapírt használni. Lefesthetik temperával, de mivel 
nagy felületeket kell megmunkálni, praktikusabb és gyorsabb, ha papír- vagy 
textilapplikációval dolgoznak a gyerekek. Így könnyebb térhatást is kiváltani.

7.3c A bábdarab előadása
A darabot többször is előadhatjuk úgy, hogy a mesélő olvassa a szöveget, 
a készítők pedig mozgatják a díszleteket, bábokat. A párbeszédet érdemes spon-
tán módon alakítani (tehát nem betanult szöveget mondani). A mesélő helyszí-
nenként lehet valaki más.
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90-135 
perc

15-20 
perc

45-70 
perc

30-45 
perc
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