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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Sarkady Sándor: Farsang
Murányi Zita: 
Azért kell beöltözni
Finy Petra: 
Miskeri-maskara bál
Marék Veronika: 
A Csúnya Kislány – han-
gos diafilm (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlapok, rajzolás, 
festés, kollázskészítés 
eszközei

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekeket vonjuk be 
a farsangi hangulatba 
a dalokon, verseken 
keresztül, de mutassuk 
meg a farsang problé-
más oldalát is!

Miskeri-maskara bál
3x45 perces komplex órablokk 

(magyar, ének-zene, tánc és dráma, vizuális kultúra)

A gyerekek biztosan farsangoltak már, talán a télűzés szokásáról 
is hallottak. A maszkabál, jelmezbál azonban inkább az átlénye-
gülésről szól, amikor valaki-valami mássá válhatunk, és még a 
csúnya is megszépülhet. Ez a farsangban a legjobb szokás.

Áttekintő vázlat
5.1 A farsangi napokban  45 perc

5.1a A farsangi napokban  15 perc
5.1b Farsangi idő  15 perc
5.1c Azért kell beöltözni…  15 perc

5.2 Maskara, jelmez 2x45 perc
5.2a Maskarabál  15 perc
5.2b A vége jó jelmezbál 30 perc
5.2c Jelmeztervek  45 perc

Összesen:  3x45 perc

A gyerekek, ha nem biztosak benne, kérdezzék meg, mikor van a 
névnapjuk!
A jelmeztervezéshez a rajzolás, festés eszközein túl biztosítsunk 
elég választható anyagot kollázskészítéshez is: színes és mintás 
papírokat, maradék textilanyagokat, fonalakat, szalagokat, gom-
bokat, flittert stb.! 

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A farsangi napokban

5.1a A farsangi napokban
Hallgassuk meg Szvorák Katalin lemezéről a vidám A, a, a, a farsangi 
napokba kezdetű farsangi éneket, akár többször is (elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán)! 

A gyerekek spontán mozogjanak, ugráljanak, táncoljanak a zenére! Majd üljünk le 
körbe, hallgassuk meg újra a dalt, és füleljünk erősen! Milyen hangokat, hang-
kapcsolatokat emelnek ki a dalban? 

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, mozgás a 
zenére
Szógyűjtés hangokra, 
hangkapcsolatokra
Évkörkirakó, hónapke-
reső játék
Versolvasás, rímkeresés, 
ritmizálás
Szabadvers olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés a vers által 
felvetett problémáról
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- a
- ből
- g(é)
- ú
- ha (ka)

A gyerekek gyűjtsenek (akár csoportban) olyan szavakat, amelyekben az adott 
hangok, hangkapcsolatok szerepelnek, és a farsanghoz kapcsolódnak!

Vedd figyelembe!
A következő szavakat a gyerekek valószínűleg nem ismerik: 

bögy – mell
gége – torok

5.1b Farsangi idő
Rakjunk ki 12 széket, ezek jelölik a hónapokat. Minden gyerek álljon a 
mögé szék mögé, amelyik hónapban van a névnapja! Tudjuk-e, mely hónapokban 
tartjuk a farsangot? A gyerekek vélhetőleg azt fogják mondani, hogy télen, de 
pontosítsunk: január-februárban. 

Jó tudnunk, hogy az egyházi ünnepkör szerint a farsang vízkereszttől (január 6.) 
hamvazószerdáig (húsvétvasárnap előtti 47. napig) tart. A gyerekeknek azonban 
elég a január-februári időintervallumot megjegyezni, és azt, hogy a húsvét idő-
pontjához hasonlóan a farsangi időszak vége is változik.

Olvassuk el Sarkady Sándor Farsang című versét, és keressük ki belőle a neveket! 
Majd keressük ki, hogy melyik szó rímel a nevekre, végül keressük meg a rímpá-
rokat! Észrevehetünk egy szabályszerűséget: minden rímpár három szótagos (az 
utolsóban is 3-3 szótag vesz részt):

Dorottyák / bolondját 
vigalom / tilalom
bolondok / kolompot 
el a tél / aki él

Hogy miért? Az ütemhangsúlyos, mondókaszerű verset ritmizálva könnyen ráé-
rezhetnek a gyerekek:

Fruskák, Zsuzskák, │ Dorottyák,       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá 
járjátok a │ bolondját;       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá 
dínomdánom, │ vigalom –      │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá 
nincs a táncra │ tilalom!       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

15
perc
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Maskarások, │ bolondok,       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá 
rázzátok a │ kolompot;       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá 
takarodjon │ el a tél –      │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá 
örvendezzen, │ aki él!       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

Vedd figyelembe!
A verssorok két-két ütemből állnak, 4│3 szótag-osztásban. Soronként a második 
ütem minden szótagja rímalkotó. (Mindezt elég, ha a pedagógus tudja, és figye-
lembe veszi.) 

5.1c Azért kell beöltözni… 
Olvassuk el Murányi Zita Azért kell beöltözni című versét, és beszéljük 
meg, hogy miért nem akar a versbeszélő gyerek beöltözni farsangkor! 
Mivel indokolja nagyi, hogy öltözzenek be? Miért nem akarja a versbeszélő gyerek 
a telet elkergetni? Tényleg a farsangolók kergetik el a telet?

Beszélhetünk itt a gyerekeknek arról, hogy régen, amikor még nagy telek és 
hidegek voltak, az emberek jobban örültek annak, hogy végre közeledik a tavasz. 
Különösen azok, akik a földeken dolgoztak, és várták már, hogy kikeljen a búza, 
virágba boruljon a kert, a rét. Farsang utolsó napjaiban pedig álarcos mulatságot 
rendeztek, és jó nagy ricsajt csaptak, hogy azzal űzzék, kergessék el a telet.

A nagyi azt hiszi, az unokája érti ezt, és ő is lelkesedni fog a télkergetés miatt. De 
az unoka szereti a telet. Ezért nem akar részt venni a maskarázásban. 
Mit gondoltok, előfordulhat más okból is, hogy valaki nem szereti a farsangot? 
Vajon miért nem szeretheti?
Csak a télkergetés miatt lehet jelmezbált rendezni? Mi mindennek öltözne be 
a versbeszélő gyerek, ha inkább a jókedv, a baráti társaság miatt rendeznék a 
jelmezbált?

Vedd figyelembe!
A busójárás szokásaival foglalkozik Takács Viktória Busó mese című története, ami-
ből részleteket közlünk online a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán. Ha a 
gyerekek érdeklődők és fogékonyak a témára, sort keríthetünk egy „busóismereti” 
órára is. Feldolgozási javaslatokat találunk az Egyéb ötletek között.

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
fel, hogy a maszkabál 
az átlényegülésről szól, 
amikor a csúnya is szép-
pé válhat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Zenehallgatás, éneklés 
vagy felelgető, ritmikus 
versmondás
Meseolvasás, beszélge-
tés a mese alapján
Karakterrajzok
Jelmeztervezés: rajz, 
festés, kollázs
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzolás, festés, 
kollázskészítés eszközei

JEGYZETEIM

306

5.2 Maskara, jelmez

5.2a Maskarabál
Olvassuk el Finy Petra Miskeri-maskara bál című versét, és próbáljuk meg-
fejteni, hogy ezt a bált vajon miért rendezik! Mivé változnak át a gyerekek? Ki lesz 
a fiúból? Ki lesz a lányból? Milyen meselények jöhetnek még ebbe a bálba?

A „báli zene”, a vers dallama, hangulata is elég mesés. 
Ismeritek a Bóbita dalát? Meghallgathatjuk a Bóbitát, és énekelhetjük is a dalla-
mára a Miskeri-maskara bált. (Weöres Sándor: A Tündér című versének dalfeldol-
gozása elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.). 

Megfigyelhetjük a vers időmértékes ritmusát zene nélkül is. Soronként felelgetve, 
ritmikusan mondjuk a verset, ami végig a Bóbita ritmusára épül (fél hexameter 
sorokból áll):

Tárul a bálkapu halkan, ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá
Villog az álruha korca, ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá
Miskeri-maskara rajtam, ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá
Tűnik a gyermekek arca. ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá

Variáció
A Bóbita animációs feldolgozását is megnézhetjük, ha képi világát jobban be 
akarjuk vonni a feldolgozásba (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán).

5.2b A vége jó jelmezbál
Most egy olyan jelmezbál meséjét ismerjük meg, ahol valaki tündér szere-
tett volna lenni. Figyeljétek meg, sikerült-e neki! 
Nézzük és hallgassuk meg Marék Veronika: A Csúnya Kislány című meséjét hangos 
diafilmen, ami az eredeti könyv oldalait mutatja (elérhető a  
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Megfigyelhetjük, hogy itt a kép és 
szöveg együtt mesél.

Majd beszélgessünk:
Miért kapta a Csúnya Kislány ezt a nevet? Mit nem szeretett csinálni? És mit sze-
retett?
Szerették-e őt a gyerektársai igazán? 
A gyerekek jelmezbálra készültek. Milyen jelmezeket találtak ki maguknak? A Csú-
nya Kislány mi szeretett volna lenni? A többiek ezt hogyan fogadták?
A Csúnya Kislány bánatában világgá ment. Kikkel találkozott útközben? Mit tett 
velük?

30
perc

15
perc

2x45
perc
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Rajta ki segített? Hogyan?
Mi kellett ahhoz, hogy a kislány tündérjelmezt ölthessen?
Hogyan fogadták a tündért a gyerekek? Mi volt a Csúnya Kislány valódi neve?

A gyerekek rajzolják le, ők milyennek képzelik a Csúnya Kislányt, és milyen lehe-
tett tündérjelmezben!

Vedd figyelembe!
A 6. tanegységben található a mese távoktatási órán történő feldolgozása. Átgon-
dolhatjuk, hogy a tankockák közül mit tudunk a jelenléti órába beépíteni, hogy 
gazdagítsa a mese feldolgozását.

5.2c Jelmeztervek
És ti milyen jelmezbe bújnátok legszívesebben egy jelmezbálon? 
Tervezzetek saját jelmezt rajzzal, festéssel vagy kollázzsal!
A kollázshoz készítsünk elő színes papírokat, maradék textilanyagokat, fonalakat, 
egyéb kiegészítőket (szalagok, gombok, flitterek stb.), amiből válogathatnak a 
gyerekek! 

Hogy maga az óra is vidám hangulatban teljen, hallgathatunk közben maszkabál 
témájú zenét.

Végül nézzük meg egymás jelmezterveit, rendezhetünk belőlük kiállítást is!

45
perc


