
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: Bújócska
Tóth Krisztina: Árnyjáték
Hárs László: Kigondolok, 
elképzelek
Hárs László: Buci királyfi 
összes meséi (részletek)
Czernák Eszter: 
A tenyérrajz (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Írólap, íróeszköz
Állítható olvasólámpa 
vagy reflektor
Székek, plédek, drapé-
riák
Rajzlap, rajzolás vagy 
festés eszközei

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeletvilá-
gának fejlesztése.

JEGYZETEIM
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Világok, bennem
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

bibliai kapcsolódással 
(magyar, technika, kreatív szövegalkotás, 

vizuális kultúra)
Ha be vagyunk zárva a szobába, a képzeletjátékok segítségével 
bármi lehetségessé válik. Elbújhatunk egy virágcserépben, lehet 
a kiloccsant víz a Balaton, és élhet egy bálna a kádban. Sőt, a 
tenyerünkből is bármi lehet, csak egy kis filctoll és a képzeletünk 
kell hozzá!

Áttekintő vázlat
4.1 Világok, bennem  45 perc

4.1a Bújócska képzeletben  20 perc
4.1b Árnyjáték  25 perc

4.2 Bálnák és cápák  45 perc
4.2a Kigondolok, elképzelek  20 perc
4.2b Buci királyfi meséje  25 perc 

4.3 Tenyérrajzok  45 perc
Összesen:  3x45 perc

Az árnyjátékhoz vigyünk be egy erős, irányítható fényű olvasó-
lámpát vagy reflektort!
A tenyérrajzok készítéséhez mérjük fel, van-e lehetőségünk 
festésre és kéznyomat készítésére! Ha ezt választjuk, gondoskod-
ni kell a kézmosás lehetőségéről is az osztályteremben, amihez 
nem árt néhány mosdótálat elhelyezni.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Világok, bennem

4.1a Bújócska képzeletben
Ha rossz az idő, nem lehet bújócskázni, mert be vagyunk zárva a szobába. 
Kiss Ottó Bújócska című verse azonban elmondja, hogyan is játszhatunk képze-
letben bújócskát.
Olvassuk el a gyerekekkel a verset, majd játsszunk képzeletbeli bújócskát!

4. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

20
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzeletbeli bújócska
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Árnyjáték megfigyelése, 
kipróbálása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Állítható olvasólámpa 
vagy reflektor

Mindenki írja le egy lapra, hova bújik el! Bárhova lehet, pl. óramutatóba, virág-
cserépbe stb. A hunyó képzeletben elindul, és mondja, hova megy. Akit megtalál, 
jelentkezik, odaadja a tanítónak a céduláját, azután ő lesz a hunyó.

Vedd figyelembe!
Könnyítésként megadhatunk egy helyszínt, ahol el kell bújni. Először lehet az 
osztályteremben. Aztán az erdőben, városban, mesebeli palotában stb.

4.1b Árnyjáték
Este az árnyékok sokszor félelmetesek lehetnek a gyerekek számára 
(ahogyan arról már az előző, Napirend című témában beszéltünk), de lehetnek 
jó barátok is. Olvassuk le Tóth Krisztina Árnyjáték című versét, és keressük meg 
benne, hogy mi minden válik árnyékká az est közeledtével! 
Mit jelent a kezem-árnyék, lábam-árnyék kifejezés?
Hogy lehet járni árnyéklábakon?

A rímelő sorvégek is úgy viselkednek, mint az árnyék: egy szóhoz, szókapcsolat-
hoz „árnyékként” kapcsolódik egy másik szó vagy szókapcsolat. Milyen „rímár-
nyékok” kapcsolódnak az alábbi szavakhoz? Próbáld felidézni emlékezetből, 
aztán ellenőrizd a versben! Vigyázz! Van, ahol több árnyék is van.

a villany → ________ (elillan)
este → ________ (teste)
árnyék → ________ (szándék, járnék)
fényen → ________ (éppen)
találom → ________ (az álom)

Az árnyék lehet jó barátunk, sőt szórakoztathat bennünket, játszhatunk is vele. 
Motivációként nézzünk meg a gyerekekkel egy árnyfigurákat bemutató rövid 
videófilmet (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Majd mutassuk meg, hogyan kell különböző árnyfigurákat kialakítani. Megfigyelhe-
tünk néhányat az Árnyjáték című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán, további árnyjáték-lehetőségekkel együtt).

Először mindenki maga próbálja alakítani az árnyfigurákat! Majd egy erős, irányít-
ható fényű olvasólámpa vagy reflektor fényében a falra vetítve is próbálják meg 
az árnyfigurákat kialakítani!

25
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A képzelőerő fejlesztése 
az irodalmi szövegekből 
kiinduló alkotó, alakító 
tevékenységeken ke-
resztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Történetalkotás képze-
letjátékkal
Meseolvasás
Térmegfigyelés, térren-
dezés képzeletjátékkal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Székek, plédek, drapériák
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4.2 Bálnák és cápák

4.2a Kigondolok, elképzelek
Olvassuk el Hárs László Kigondolok, elképzelek című versét, és keres-
sük ki, mi mindent képzelt el a versbeszélő gyerek! Hunyjuk le a szemünket, és 
induljunk el a képzelet birodalmába, a gyerekekkel közösen alkotva egy mesebeli 
világot! A mesét mi kezdjük el, majd a gyerekek folytassák egy-két mondattal! A 
mesét így is kezdhetjük:

Képzeld el, hogy a tenger partján állunk! Végtelen, zöld a tenger. A hullámok ki-
futnak a partra. Érzed, ahogyan a hűs habok a lábadat nyaldossák. A tengeri sze-
let is érzed az arcodon, a nap forró sugarát is. Egyszer csak megjelenik a távol-
ban egy hajó. Nem látod pontosan, mekkora. Talán egy hatalmas királyi naszád? 
Vagy egy kalózhajó? Esetleg egy halászbárka? – Innen a gyerekek folytathatják a 
történetet. Ha elakadnak, a tanító is beszállhat a történetalakításba. 

4.2b Buci királyfi meséje  
Olvassuk el Hárs László: Buci királyfi összes meséi című meserészleteit, és 
keressük meg, miből mi lett Brúnó bácsi és Buci királyfi képzeletének a segítségé-
vel! Nézzünk szét az osztályteremben, és keressünk olyan tárgyakat, dolgokat, ame-
lyek ilyen csodás átváltozáson mennének keresztül, ha Brúnó bácsi megjelenne! 
Majd a székekből építsünk egy bálnát oly módon, hogy székeket rakunk körbe, 
a többi széket ráborítjuk, majd az egészet letakarjuk plédekkel! Vajon hányan 
férünk el a bálna gyomrában? (Ötletadó kép elérhető a reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán.)

Variáció
A bálna gyomrában elmesélhetjük a gyerekeknek Jónás történetét valamelyik 
gyermekbibliából vagy akár fejből is.

25
perc

20
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelet fejlesztése 
a kreatív képalakítás 
eszközeivel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Tenyérforma kiegészítése 
rajzolással vagy festéssel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A mese elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán
Rajzlap, rajzolás vagy 
festés eszközei

4.3 Tenyérrajzok

A tanító olvassa fel a gyerekeknek Czernák Eszter A tenyérrajz című meséjét! 
Mesehallgatás közben egy- egy vállalkozó gyerek felrajzolhatja a táblára színes 
krétával vagy filccel a mesében szereplő tenyérrajzokat: a fát, a kócos gyereket, a 
pávát, az ötfejű sárkányt.

Ezután a gyerekek maguk is készíthetnek tenyérrajzokat. Ha filctollal rajzolják kö-
rül a kezüket, és szintén filccel egészítik ki a rajzot, az könnyebben kivitelezhető, 
tisztább. Ha temperanyomatot készítenek a kezükről, és azt festik tovább, akkor 
vigyázni kell, hogy senki és semmi ne legyen festékes. Ez a verzió körülménye-
sebb, de nagyobb élményt ad a gyerekeknek. 
A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán elérhető a mese szövege, és több 
ötletet is találunk még itt a kéznyomatok készítéséhez.

45
perc


