
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mesehallgatással, 
beszélgetéssel, alkotó 
aktivitással bevonni a 
gyerekeket a húsvéti szo-
kások, jelképek világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, beszél-
getés
Szövegalkotás szóban
Képalkotás, illusztrá-
ció: karakterábrázolás, 
tojásképek

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Multimédiás eszköz vagy 
nyomtatott szöveg
(a szövegek elérhetők 
a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, rajz- és/vagy 
festőeszközök

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
7.1 Húsvéti mesesarok

A szöveggyűjtemény meséin kívül további meséket ajánlunk a húsvéti mesesa-
rokba. Kuckózzunk be a mesehallgatáshoz, legjobb, ha van ehhez egy mesesar-
kunk, ahol, mint egy fészekben, elhelyezkedhetnek a gyerekek. A tanító mesél, 
jelen esetben digitális eszközről vagy nyomtatott szövegből, esetleg magából a 
mesekönyvből.

7.1a Pom Pom és a húsvéti tojás
A tanító olvassa fel Csukás István Csipogó húsvéti tojás című meséjének 
részletét (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! A mese a 
szerző Pom Pom újabb meséi című kötetéből származik, ami folytatása a Pom 
Pom meséi című kötetnek. Egész mesesorozat épül Pom Pom és Picur kapcsolatá-
ra, amelynek most ajánlott részlete a locsolkodás rejtelmeit járja körül. Na de ki 
lehet Pom Pom és Picur? Mi derül ki róluk a meséből?

Mesehallgatás után beszélgessünk!
• Mit tudtunk meg a két főszereplőről? 
• Mit tudtunk meg a locsolkodásról és a húsvéti tojásokról?
• Ki az a lányok közül, aki hasonlóan várja a locsolkodókat? Ki az a fiúk közül, aki 

elmegy locsolkodni? Él-e még ez a szokás?

Pom Pom mesebeli madárlényéről a sorozat nyitó meséjében olvashatjuk a kö-
vetkező leírást:

„Pom Pom ült egy ágon. Hogy ki is Pom Pom? Hogy nem ismeritek? Ó, 
igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan! Bámulatosan tudja vál-
toztatni az alakját! Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs vagy paróka vagy 
egyujjas, kifordított bundakesztyű vagy szobafestő pemzli, vagy papucs 
orrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az 
ágon. Föl-le, föl-le jár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat.”

A mese és a leírás alapján rajzoljátok le Pom Pomot az ágon vagy Picur fején!
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7.1b A pösze nyuszi
A tanító olvassa fel Balázs Ágnes A pösze nyuszi című meséjének részletét 
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán, megjelent A pösze nyu-
szi és más történetek című kötetben, Móra Kiadó, 2018)! Mitől lett pösze a nyuszi? 

Mesehallgatás után beszélgessünk!
• Kiről szól a mese? Ki a főszereplő? Mi a dolga? 
• Mi történt vele? Hogyan lehetne rajta segíteni?
• Hogyan tudnátok folytatni a mesét? Találjunk ki közösen egy olyan befejezést, 

ahol a nyuszi is folytatni tudja a munkáját!

Milyen tojásokat festhet a nyuszi? Rajzoljatok vagy fessetek le párat!
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