
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bodó Béla: 
Hogyan lettem sárkány 
(regényrészlet) 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

A3-as vagy félíves 
kartonok, színes papír, 
krepp-papír
Olló, ragasztó, zsineg

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karakterek és jellemző 
neveik megfigyelése; 
együttműködés, közös 
megjelenítő játék.
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Brumi és barátai
2x45 perces szövegfeldolgozó és képmegjelenítő óra 

(magyar, vizuális kultúra, dráma)

Bodó Béla regényrészlete alapján a gyerekek megérthetik a be-
cenevek és csúfnevek közötti különbséget, illetve tapasztalatot 
szereznek a nevek hangulatfestő erejéről.

Áttekintő vázlat
2.1 Brumi és barátai  2x45 perc

2.1a Becenevek 15 perc
2.1b Brumi barátai  30 perc
2.1c A mi sárkányunk 45 perc

Összesen:  2x45 perc

Vegyük ki a könyvtárból Bodó Béla: Brumi az iskolában című me-
seregényét (Holnap Kiadó, Bp., 2001). Az óra erre épül, így egyfaj-
ta könyvajánló is egyben.
A sárkány, amit készíteni fogunk, most inkább egy óriásbábhoz 
vagy maszkhoz hasonlít, ezért nem a hagyományos papírsárkány 

kellékeit kell előkészítenünk. A sárkánymodell a sárkányröptetés kelléke lesz, de 
kiállíthatjuk az osztályteremben is. Ehhez szükséges a megfelelő méretű alapkar-
ton, ami fehér vagy színes is lehet. Ha van a teremben lehetőség a függesztésre, 
a kiállított sárkányok magasra kerülhetnek. Ennek a lehetőségét előre mérjük fel!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Brumi és barátai

2.1a Becenevek
Indukciós feladatként nézzük meg a Becenevek című tankocka képeit (el-
érhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), és tegyük fel a kérdést: 
Milyen becenevet adnátok a képeken látható gyerekeknek? 
A gyerekek ötleteljenek szabadon! 
Ez után beszéljünk arról, hogy milyen a jó becenév! Mi a különbség a becenév és 
a gúnynév között?
A képeken látható gyerekek közül kinek milyen tulajdonságát emelnénk ki?
Most a kiemelt tulajdonságok alapján adjunk nekik becenevet (de ne gúnynevet)! 

2. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

15
perc

2x45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat: névadó játék
Meseolvasás, szereplőka-
rakterek megfigyelése 
Sárkánymodell készítése 
csoportmunkában
Mímes-mozgásos, dra-
matikus játék

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
A3-as vagy félíves 
kartonok, színes papír, 
krepp-papír
Olló, ragasztó, zsineg

2.1b Brumi barátai
Figyeljék meg a gyerekek, hogy a következő mesében kik és milyen néven 
szerepelnek! Milyen nevet adnának a mesélőnek? 
Olvassuk fel Bodó Béla Brumi az iskolában című meseregényéből az ötödik feje-
zet bevezető részét eddig a mondatig: „És akkor a nyelv is tiszta lesz.”

Hallgassuk meg a gyerekek válaszait és névötleteit! Majd kérdezzük meg, hogy sze-
rintük kik szerepelnek a mesében! Rá lehet-e jönni, hogy itt mackókról van szó?
Ha eláruljuk a mesélő főszereplő nevét, akkor már könnyebb kitalálni, mert őt 
Bruminak hívják. Bodó Béla több könyvet is írt Brumiról és barátairól. Most a 
Brumi iskolába megy című meseregény egyik fejezetét kezdtük olvasni.
Brumi és barátai miért kaphattak épp ilyen nevet? Milyennek ismertük meg a 
beszélgetésből Brumit, Dagit és Panasz Mukit? Milyen tulajdonságot emel ki a 
nevük? (Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Dagi nagyon szereti a mézet.)

A három mackó közül kinek melyik a legszimpatikusabb? Válasszanak a gyerekek 
maguknak egy szereplőt, és figyeljék meg, hogyan viselkedik a továbbiakban! 
Majd folytassuk a felolvasást, és olvassuk végig a fejezetet! Beszélgessünk arról, 
hogy milyennek mutatkozik meg a történetből a három barát! Kit milyen tulaj-
donságok jellemeznek? Mi lett a sárkánykészítés, és mi lett a sárkányeresztés 
eredménye? Min múlott a siker?

2.1c A mi sárkányunk
Alakítsanak a gyerekek háromfős baráti csoportokat, és készítsenek közö-
sen egy papírsárkány-modellt! A sárkányt most nem visszük ki az udvarra, hanem 
a teremben fogják „röptetni” a csoportok, Brumiék módján. A csiriztől sem kell 
félni, mert mi modernebb ragasztóval fogunk dolgozni.

A3-as vagy félíves kartonra készítsék el a csoportok a sárkányfejet, amire színes 
papírból kivágott formák kerüljenek. A sárkányfej most egyfajta maszkként vagy 
bábfejként fog működni, ezért nem kellenek merevítőlécek, és nem fontos, hogy 
könnyű legyen. Viszont farkat is készítsenek a sárkányfejhez, amihez zsinegre és 
krepp-papírcsíkokra van szükség!

Ha egy csoport elkészült, „röptessék” a teremben a sárkányukat, vagyis játsszák 
el, hogy a sárkány röpül: egy gyerek fogja a sárkányfejet, a feje fölé emeli, a töb-
biek tartják a hosszú farkat, szintén a fejük felett, és így repül, hullámzó moz-
gással a sárkány. A játék történhet csak mozdulatokkal, de lehet hozzá beszélni, 
kommentálni is az eseményeket, és a sárkány is megszólalhat, elmondhatja, 
hogy merre repül, mit lát. 

Végül a sárkányokból kiállítást rendezhetünk, elhelyezhetjük őket a magasban is 
(ha van mihez függeszteni).

45
perc

30
perc


