
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A farsangtól és a téli 
témáktól is búcsúzunk 
ezzel a mesével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, bábjáték 
kiflikel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tanítónak: 2-2 db kifli és 
zacskó 
Gyerekeknek: egy-egy 
kifli

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A farsangtól való búcsú 
is megér egy dalt.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, éneklés
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Egyéb ötletek
7.1 Kiflikirálynő és Kiflikirály

Mosonyi Aliz A Kiflikirálynő című szekrénymeséje kötetzáró helyzetbe került, nem 
véletlenül. A „Szeret, szeret, szeret!” boldog kiáltás méltó zárása a témának is, és 
elég, ha csak elhangzik, nem kell túlmagyarázni. Bekuckózhatunk a gyerekekkel 
a mesesarokba vagy a szekrény elé, és így olvashatjuk fel vagy mesélhetjük el a 
szekrénymesét. 

Az élő mesemondás hatásosabb, ha zacskóba bújtatott kiflikkel bábozunk a 
meséhez: egyik kezünkben a Kiflikirálynővel, másikban a Kiflikirállyal. A gyere-
kek lehetnek a többi kifli, akik nemcsak kukucskálnak és hallgatóznak, hanem 
a királynő kérdésére – „Megsült már a király? Megsült már a király?” – kórusban 
válaszolnak: „Még nem, még nem!” 
Végül mindenki kaphat egy kiflit, és a gyerekek párban elbábozhatják a kiflik 
boldog táncát a kiflibálon.

7.2 Maszkabál vége

A farsangi mulatságnak is vége szakad egyszer, és kezdődik a böjt, a nagyböjt 
időszaka.
A mulatságtól való búcsú azonban nem jelenti azt, hogy vége a vidám hangulat-
nak. A böjt nem komorságot jelent, hanem tiszta és derűs arcot (vö. Máté 6,16–17). 
Ezért a Gryllus Vilmos-dal búcsúváltozata, a Maszkabál vége derűs és nyíltszívű 
búcsút ígér, amit egy farsangi óra végén vagy az osztályfarsangon, sulifarsangon 
is bevethetünk.

Gryllus Vilmos: Bál, bál, maszkabál című dalát a 4. tanegység ráhangoló feladata-
ként ajánlottuk, énektanulással és tánccal együtt. Búcsúhelyzetben is énekelhet-
jük a dal szövegváltozatát, ami csak a záró sorokban változik (elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

7. 
tanegység
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak 
képet a busójárásról. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Történetolvasás, infor-
mációgyűjtés csoport-
munkában
Maszkkészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A szöveg elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán 
Nyomtatott szöveg 
(csoportonként)
Maszkkészítés anyagai, 
eszközei

7.3 Busózás

7.3a Busó mese
A gyerekek kis csoportokban olvassák el Takács Viktória Busó mese című 
történetének részletét a busójárásról (a szöveget nyomtatva vagy digitális eszkö-
zön olvashatják, elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! 
Keressék meg a szövegben az alábbi szavakat, és egy-egy mondatban fogalmaz-
zák meg, hogy mit tudnak meg róla a szövegből! A mondatokat sorrendben írják 
le, így megkapják a mese vázlatát!

• rémpofa
• busó
• télüldöző
• sokácok
• maszkok
• napforduló
• zajongunk

Nézzünk meg egy kisfilmet a busójárásról, és beszéljük meg, mi mindent láttunk, 
ami a szövegben is olvasható volt! Melyik lehet a kereplő? Láttatok-e olyan dol-
gokat, amelyekről a történetben nem olvastatok? Keressük meg ezeket a videó-
ban is! 

Vedd figyelembe!
Ha tudunk szerezni (például néptáncosoktól) kereplőt, láncos botot, feltétlenül 
vigyük be, és próbálják ki a gyerekek!
Egy hosszabb videófilmen többször is megszólal a kereplő, illetve meghallgathat-
juk a sokácok népzenéjét, megfigyelhetjük viseletüket is. (A filmek elérhetők a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

7.3b Busózás
Busóálarcot többféleképpen készíthetünk. Minden változathoz képet vagy 
videót, leírást találunk a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.
A női álarc (vagy ahhoz hasonló) elkészítése nem túl bonyolult. Egyszerű álarc-
formát kell kivágni fekete fotókartonból vagy fekete filcanyagból. Az aljára csip-
két, függönydarabot kell ragasztani vagy tűzni. Az álarcot aranyszínű festéssel, 
glitterrel, flitterrel, zsinórral díszíthetjük. 
A férfi busómaszk már kicsit bonyolultabb. 

• Készíthetjük egyszerű papírkivágással, festéssel;
• térbe hajtogatva hullámpapírból, papírplasztikával;
• vagy kasírozva. 

min.
35 perc

min.
25 perc

min.
60 perc


