
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zágoni Balázs: 
Nemtudós mese 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Cédulák, íróeszköz
Kalap
Rajzlap vagy írólap
Csomagolópapír, rajzesz-
köz: zsírkréta, filctoll, 
színes ceruza
Cellux ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Belehelyezkedés a 
gyerekek és felnőttek 
nézőpontjába, a kü-
lönbség tudatosítása. A 
felnőttek világával való 
konfliktusok humorral 
való oldása, kezelése. Jó 
együttműködés kialakí-
tása csoportmunkában.

JEGYZETEIM

Nemtudós óra
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, etika, vizuális kultúra)

Mit nem tud apa és anya – gyerekszemszögből ábrázolva. Bele-
helyezkedés a gyerekek és felnőttek nézőpontjába, a különbség 
tudatosítása. A felnőttek világával való konfliktusok oldása és 
ábrázolása humorral, derűvel. A szöveg vizuális megjelenítése, 
együttműködés csoportmunkában.

Áttekintő vázlat
4.1 Nem tudom 45 perc

4.1a Nem tudom… 15 perc
4.1b Nemtudós anya, apa  15 perc
4.1c Nemtudós csoport  15 perc

4.2 Nemtudós képregény 45 perc
4.2a Egyéni képalkotás  30 perc
4.2b Képregény összeállítása 10 perc
4.2c Képregény-galéria 5 perc

Összesen: 2x45 perc

A gyerekek az idő nagyobb részében hatfős csoportokban fognak 
műhelyszerűen dolgozni. Ehhez rendezzük át a termet!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Nem tudom 

4.1a Nem tudom…
Mindenki kap egy cédulát, és ráírja: Nem tudom. Majd folytatja, mit nem 
tud. Például: Nem tudom, milyen idő lesz holnap.
Kalapba dobjuk a cédulákat, és sorra húzunk belőle. Mindenki úgy olvassa fel 
a mondatát, mintha apukája vagy anyukája mondaná. Utánozhatja a hangját, 
hanghordozását is.
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4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

15
perc



JEGYZETEIM 

4.1b Nemtudós anya, apa
A gyerekek sokszor egészen mást gondolnak a dolgokról, mint a felnőttek.
A pedagógus olvassa fel Zágoni Balázs: Nemtudós mese című művét, közben figyel-
jétek meg, mi mindent nem tud anya és apa! Majd olvassátok el magatok is újra, és 
válasszátok ki a legviccesebb három-három dolgot, amit nem tud anya vagy apa! 
Miért viccesek ezek a dolgok? A történet óvodásokról szól. Ránk, nagyobbakra is 
jellemző a „nemtudás”? Mi milyen dolgokat sorolnánk fel egy nemtudós mesében?

4.1c Nemtudós csoport
Alkossatok hatfős csoportokat és közösen beszéljétek meg, mi a 3-3 legvic-
cesebb dolog, amit nem tud anya és apa! Majd osszátok szét ezeket, mindenkinek 
egy vicces dolog jusson a csoportban! (Ami a szövegből egy-egy mondatot jelent.)

Variáció
Már a legelső feladattól kezdve hatfős csoportokban helyezkedhetnek el a gyerekek. 

Vedd figyelembe!
Ha nem jön ki pontosan, természetesen lehetnek kisebb vagy nagyobb létszámú 
csoportok is. A hat fő a szöveg- és képbontás miatt optimum.

4.2 Nemtudós képregény 

4.2a Egyéni képalkotás
A csoport tagjai egy hat képből álló képregényt készítenek, amiből min-
den gyerek egy képet rajzol meg. Rajzlapra vagy írólapra dolgozhatnak a gyere-
kek, a választott mondat vagy egy részlete is rákerülhet a képre. 

4.2b Képregény összeállítása
Végül a csoport tagjai állítsák össze a képekből a saját képregény-rész-
letüket! A képeket rakhatják egymás mellé, alá-fölé, cellux ragasztóval rögzítve 
egymáshoz vagy egy alátét csomagolópapírhoz.

4.2c Képregény-galéria
A végén nézzék meg a csoportok egymás munkáit! Képregény-kiállítást is 
rendezhetünk.

Vedd figyelembe!
A képregény összeállítása kompozíciós feladat, amivel a tulajdonképpeni képre-
gényoldal kialakul. Tehát nem egyszerű lineáris sorozat készül, mint egy leporelló 
esetében. A képek összerendezése további vizuális ötleteket adhat a gyerekek-
nek, amit érdemes ösztönözni, segíteni.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szerepjáték, beleélés
Néma értő olvasás, 
lényegkiemelés
Értékválasztás 
csoportkörben

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, íróeszköz
Kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szöveg vizuális megje-
lenítése, együttműködés 
csoportmunkában.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Téma rajzos ábrázolása, 
szöveg beépítése
Közös kompozíció a 
képekből
Kiállítás-rendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap vagy írólap
Csomagolópapír Rajzesz-
köz: zsírkréta, filctoll, 
színes ceruza
Íróeszköz
Cellux ragasztó

15
perc

15
perc

45
perc

30
perc

10
perc

5
perc


