
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: Jeremi-
ás és Mercédesz

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
A4-es rajzlap vagy máso-
lólap, író- és rajzeszköz

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek egy autós 
mesén keresztül talál-
kozzanak a „menőség” 
és segítőkészség problé-
májával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Interaktív feladatok: sze-
replőválasztás, időrend-
be állítás, párbeszéd- és 
tulajdonságválogatás
Képregénykészítés

JEGYZETEIM
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Jeremiás és Mercédesz
2x45 perces távoktatási óra 
(magyar, vizuális kultúra)

Nem mindig a „menő” a gyorsabb vagy erősebb. Vannak helyze-
tek, amikor a lenézett is tud segíteni, megmutathatja jó szívét, 
lelkierejét. Mindezt egy autós mesén keresztül jobban átélhetik 
és megérthetik a gyerekek.

Áttekintő vázlat
6.1 Jeremiás és Mercédesz  2x45 perc

6.1a Képválogatás  15 perc
6.1b Időrend  10 perc
6.1c Ki mondta? 10 perc
6.1d Tulajdonságok  10 perc
6.1e Képregény 45 perc

Összesen:  2x45 perc

A távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.
A tanegység két jelenléti órában is megoldható. Ebben az esetben 
a képregénykésztést szervezhetjük páros vagy csoportmunkában 
is. (Az alkotópárok jobban illenek a mese szereplőpárosához.)

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Jeremiás és Mercédesz 

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes fel-
adatsor, valamint a tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

6.1a Képválogatás
Olvasd el Kányádi Sándor Jeremiás és Mercédesz című meséjét a szöve g-
gyűjteményből! Azután nézd meg a szereplőválasztó tankocka képeit a Reftantá-
ron, és válaszd ki, melyik lehet Jeremiás, melyik Mercédesz!

6. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

15
perc

45
perc



287

JEGYZETEIM 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
A4-es rajzlap vagy máso-
lólap, író- és rajzeszköz

6.1b Időrend
Állítsd sorrendbe a mese eseményeit az időrend-tankockán! 

6.1c Ki mondta? 
Olvasd el Jeremiás és Mercédesz beszélgetésének részleteit a párbe-
széd-tankockán, és döntsd el, melyik mondatot ki mondta!

A „sáncmarton” kifejezés azt jelenti: a töltés oldalán.

6.1d Tulajdonságok
Milyennek ismerted meg Jeremiást és Mercédeszt a mesében? Húzd a 
szavakat a megfelelő helyre a tulajdonságsoroló tankockán!

6.1e Képregény
Készíts képregényt a mese alapján! Válaszd ki hozzá a történet legfonto-
sabb jeleneteit, képeit és mondatait! Ossz be egy-két rajzlapot vagy másolólapot 
kisebb részekre (megteheted ezt úgy is, hogy többször félbehajtod a lapot)! Majd 
gondold át okosan, mit és hol helyezel el, és láss munkához!

Alapszabály: nem kell mindent lerajzolni és leírni! Csak a legfontosabb kerüljön a 
képregénybe, de az „erős” legyen!

45
perc

10
perc

10
perc

10
perc


