
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Marék Veronika: 
A Csúnya Kislány 
– hangos diafilm (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Digitális eszköz (számító-
gép, okostelefon 
a gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, rajzeszköz

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek dolgozzák fel 
önállóan a mesét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladatok: csoportosítás, 
feleletválasztás, szöveg-
kiegészítés, időrendbe 
állítás, párosítás
Rajzos karakterábrázolás
Bábjáték megtekintése

JEGYZETEIM
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A Csúnya Kislány
90 perces távoktatási duplaóra 

(magyar, vizuális kultúra)

A mese kiválóan alkalmas az önálló feldolgozásra, amit a hangos 
diavetítés, rajzos szintézis és egy bábjáték megtekintése tehet 
még elevenebbé.
Az előző tanegységben szerepel a mese jelenléti órán történő 
feldolgozása. 

Áttekintő vázlat
6.1 A Csúnya Kislány  90 perc

6.1a A Csúnya Kislány  50 perc
6.1b Bábszínház  40 perc

Összesen:  90 perc

A távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 A Csúnya Kislány

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, valamint a videók, tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

6.1a A Csúnya Kislány
Hallgasd meg és nézd végig Marék Veronika A Csúnya Kislány című mesé-
jét egy hangos diafilmen!

Olvasd is el a mesét a filmkockákon, majd oldd meg az alábbi tankockafelada-
tokat!

1. Válaszd ki, mit szeretett és mit nem szeretett csinálni a Csúnya Kislány! (válo-
gató tankocka) 

6. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

50
perc

90
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (számító-
gép, okostelefon 
a gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, rajzeszköz

2. Milyen jelmezbe szeretett volna öltözni a csúnya kislány? (jelmezválasztó tan-
kocka)

3. Válaszd ki a helyes választ a kérdésekre! (válaszoló tankocka)

4. Egészítsd ki a gyerekek levelét, amit a Csúnya Kislánynak írtak! (levélkiegészítő 
tankocka)

5. Mi mindent csinált a Csúnya Kislány, mielőtt elment a jelmezbálba? Rakd idő-
rendbe az eseményeket! (időrend tankocka)

6. Ki miben segített, hogy kész legyen a Csúnya Kislánynak a jelmeze? Húzd a 
nevekhez a cselekvéseket! (jelmezkészítő tankocka)

7. Mi volt a Csúnya Kislány valódi neve? (névkereső tankocka)

8. Rajzold le, milyennek képzeled te a Csúnya Kislányt, és azt is, hogy milyen 
lehetett tündérjelmezben!

6.1b Bábszínház
Végül nézd meg a Csúnya Kislány történetének bábfeldolgozását a Vojtina 
bábegyüttes előadásában!

40
perc


