
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gryllus Vilmos: 
Bál, bál, maszkabál 
Nyulász Péter: Farsang
Miklya Luzsányi Mónika: 
Batman farsangja
Farkas Beáta: 
Farsang az iskolában
Szőcs Margit: 
Családi farsang
Berg Judit: Farsang 
(részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Cédulák kifejezésekkel
Csomagolópapír, zsír
kréta
Színes kartonpapír
Olló, ragasztó
Egyéb dekorációs esz
közök
Füzetlap, íróeszköz

ÉVFOLYAM
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Jelmezek
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, vizuális kultúra)

A farsangi készülődés lázba hozza a gyerekeket. Mindenki arra 
törekszik, hogy az övé legyen a legmenőbb, legtrendibb jelmez. 
De vajon mitől menő egy jelmez? Ebben a tanegységben egyebek 
mellett erre a kérdésre is választ keresünk az irodalmi szövegek 
segítségével. Persze nem marad el a dal, a tánc sem, és még 

egy farsangi meghívót is elkészíthetnek a gyerekek, amelynek a szövegét maguk 
fogalmazhatják meg. 

Áttekintő vázlat
4.1 Jelmezek  45 perc

4.1a Bál, bál, maszkabál!  15 perc
4.1b Milyen jelmez vagyok?  30 perc

4.2 Trendi jelmezek  45 perc
4.2a Soma, a szuperhős min. 25 perc
4.2b Spenótok és virslik  min. 20 perc

4.3 Tündérfarsang 45 perc
Összesen:  3x45 perc

Nyulász Péter versének kifejezéseit írjuk cédulákra, és ha kell, 
pótoljuk ki a létszámnak megfelelően!
A jelmeztervezéshez csoportonként egy félíves csomagolópapír 
elég, amit körül tudnak ülni a gyerekek.
Az egyszerűbb meghívó készítéséhez érdemes előre kivágni a 
színes kartonlapokat képeslap vagy írólap méretben. Ha a bo
nyolultabb megoldást választjuk, körlapokat kell kivágnunk, 44 
darabot minden gyereknek.

4. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás és bevo
nódás a farsang témába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Animációs filmek megte
kintése
Daltanulás, körtánc
Barkochba játék
Versolvasás, kifejezések 
megfigyelése
Csoportalkotás a vers 
kifejezései alapján
Jelmezterv, tulajdonság
gyűjtés csoportmunká
ban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák kifejezésekkel

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Jelmezek

4.1a Bál, bál, maszkabál! 
Nézzük meg a Gryllus Vilmos Bál, bál, maszkabál című dalára készült ani
mációt, majd olvassuk el a szöveggyűjteményből a verset! A videó segítségével 
tanuljuk meg énekelni a dalt, és táncoljunk rá körtáncot! 

Vedd figyelembe!
Lásd még az Egyéb ötletek között Gryllus Vilmos: Maszkabál vége című dalának 
ajánlását. A Bál, bál, maszkabál nyitódala a mulatságnak, míg a Maszkabál vége 
búcsú a mulatságtól.

4.1b Milyen jelmez vagyok? 
Mindenki gondolja ki, hogy mi lenne a farsangon! (Most olyat is ki lehet 
találni, ami nehezen megvalósítható jelmez.) Egy vállalkozó gyerek jöjjön ki a 
tábla elé, választott jelmeze nevét súgja a tanító fülébe, majd a többiek bar
kochbakérdésekkel találják ki, milyen jelmezbe bújna szívesen! (A kérdésekre 
a választ a gyerek adja, a tanító akkor szóljon bele, ha bizonytalan, vagy rossz 
választ ad!)

Nézzük meg a Nyulász Péter Farsang című versére készült animációt (elérhető 
a reftantar.hun, a szöveggyűjtemény aloldalán), és a gyerekek figyeljék meg, 
milyen jelmezek szerepelnek a versben! 

Olvassuk el a verset a szöveggyűjteményből, és párosítsuk a jelmezeket a hozzá
juk tartozó tulajdonságokkal! 
A vers jellemző kifejezéseit, illetve a kiegészítő kifejezéseket előzetesen írjuk 
egyegy cédulára, és tegyük ezeket egy kosárba! A gyerekek húzzanak a cédulák
ból, és keressék meg, hogy kihez tartoznak (mely kifejezések tartoznak össze)! 
Csoportok és kifejezések:

Gomba
• nagyra nő fél nap alatt
• csipkegallér
• pöttyös kalap

Lepke
• messze szálló
• két kis csáp
• szárnyak

30
perc

15
perc

45
perc
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Cica
• csíkos ruha
• cérnabajusz
• hosszú farok

Rendőr
• tányérsapkás
• komoly
• délceg

Kalózvezér – Ide szabadon írjunk tulajdonságokat pl.: 
• falábú
• félszemű
• kampókezű

Herceg – Ide is írhatunk további tulajdonságokat (pl. lovag, királyfi)
• fehér lovas

Zenész – nincs ugyan megnevezve, de a versben szerepelnek tulajdonságai:
• sípoló
• dudafújó
• kerepelő

Fontos, hogy annyi cédula legyen, ahány gyerek van az osztályban! A kalózhoz, 
herceghez nyugodtan írhatunk több tulajdonságot, a többi jelmezhez is találha
tunk ki más tulajdonságokat, lényeg, hogy minden gyereknek jusson!

Amikor összeálltak a jelmezek szerinti csoportok, olvassák fel a tulajdonságokat, és 
nevezzék meg, hogy milyen jelmezt húztak! Majd a csoportok olvassák el a verset, 
és keressék meg, hogy mely tulajdonságok szerepelnek a versben, és melyek nem!

Ezután minden csoport találjon ki közösen egy új jelmezt, amihez mindenki írjon 
a csoportból egy tulajdonságot! Ha összeálltak az új jelmezes „csapatok”, olvas
sák fel, hogy mire jutottak! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkod
janak el azon, mitől 
„trendi” és mitől igazán 
jó egy jelmez.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Barkochba játék
Meseolvasás
Igazhamis állítások 
írása, vizsgálata
Beszélgetés
Versolvasás
Jelmeztervezés csoport
munkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csomagolópapír, 
zsírkréta

4.2 Trendi jelmezek

4.2a Soma, a szuperhős
A korábbi jelmezkitaláló játékhoz hasonlóan most mindenki válasszon 
magának egy szuperhőst vagy mesehőst, akinek a jelmezében szívesen megje
lenne a farsangi bálon! A vállalkozó súgja a mesehős nevét a tanító fülébe, majd 
az osztály barkochbakérdésekkel próbálja kitalálni, hogy ki lenne a válaszadó 
gyerek! Ha gyorsan kitalálják, több vállalkozó is próbálkozhat.

Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika Batman farsangja című meséjét Somáról és 
Mikuláról, a zoknimanóról (akinek az eltűnt fél pár zoknik köszönhetők). Olvasás 
után minden gyerek fogalmazzon meg a mesével kapcsolatban három monda
tot: két igazat és egy hamisat! Ezeket írja le egy lapra! A lapokat dobjuk kalapba, 
húzzunk ki néhányat (ahogy időnk engedi), és az osztály döntse el, hogy melyik 
mondat igaz, és melyik hamis! Ezzel a módszerrel egyrészt részleteiben átismé
teljük a történetet, másrészt kereső olvasás segítségével a gyerekek gyorsan 
megtalálhatják a választ.

Összegzésképpen olvassuk fel az alábbi állításokat, és döntsék el ezekről is a 
gyerekek, melyik igaz, melyik hamis:
1. Mikula megnyerte a Nagy Zoknievő Versenyt.
2. Soma megnyerte anyát Batmanjelmez készítésére.
3. Anya megnyerte a családi türelembajnokságot.

Végül beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mitől igazán jó egy jelmez! Fon
tose, hogy „trendi” legyen? Mitől lesz ötletes? Mondjunk, keressünk rá példákat! 

4.2b Spenótok és virslik
Olvassuk el Farkas Beáta Farsang az iskolában, valamint Szőcs Margit 
Családi farsang című versét, és beszéljük meg, miért ötletesek az itt szereplő 
jelmezek!
A gyerekek a versek nyomán kis csoportokban tervezzenek meghökkentő jelme
zeket! Nemcsak ételek jöhetnek szóba, hanem bármi, ami érdekes, ötletes, vicces 
jelmez lehet.
Egy csoportban négyenöten dolgozzanak: zsírkrétával, csomagolópapírra rajzol
ják meg a jelmezötleteiket! 

min.
20 perc

min.
25 perc

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek készítsenek 
farsangi meghívót.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Adatgyűjtés a mese 
alapján
Szövegalkotás csoport
ban
Meghívókészítés
Mesefilm megtekintése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes kartonpapír (vagy 
körlapok)
Olló, ragasztó
Egyéb dekorációs esz
közök
Füzetlap, íróeszköz
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4.3 Tündérfarsang

Olvassuk el Berg Judit Farsang című meséjének a részletét, és kérjük meg a 
gyerekeket, hogy gyűjtsék ki a szövegből, mi mindennel készültek a tündérek a 
farsangra! 

Minek kell szerepelnie egy meghívón? Beszéljük meg a részleteket, majd a 
gyerekek kis csoportokban fogalmazzák meg egy farsangi meghívó szövegét! Ha 
elkészültek, olvassuk fel a szövegeket, majd minden gyerek készítsen egy farsangi 
meghívót a szüleinek!

A farsangi meghívó egy egyszerű, méretre vágott színes kartonlap is lehet, amit 
rajzzal díszítenek a gyerekek. A rajzoláson kívül természetesen használhatnak a 
díszítéshez formalyukasztót, különböző cikkcakk ollókat vagy papírrátétet is. Érde
mes a szöveget vonalas lapra írniuk, majd kivágni és azt ragasztani a meghívóba.
Választhatunk más megoldást is: egy bemutatóvideón egyszerű, de mutatós meg
hívó elkészítését láthatjuk. 

Végül nézzük meg a mese animációját, amiből kiderül, minek is öltözött be Bonifác. 
(A videók elérhetők a reftantar.hun, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

45
perc


