
Mesék, népdalok

Meseépítés – 1.

1. Olvasd el figyelmesen, milyen építôelemekbôl áll össze az ismert mese!

2. Folytasd a párbeszédet egészen addig, amíg be nem köti a zsák száját a kismalac!

3. Cseréld ki a szereplôket! Kismalac és farkas helyett szóljon a mese egy szegény asszonyról meg
egy gonosz haramiáról! Ismételd meg a párbeszédet ennek megfelelôen!

4. Térjünk vissza az eredeti szereplôkhöz! Írd meg részletesen a mesének azt a részét, amelyet a
vázlat d) pontja foglal össze!

Helyszín erdô
kis házikó
fa teteje  

Szereplôk kismalac
farkas 
más farkasok  

Vázlat a) próbálkozás, elôkészületek
b) zsák, forró víz
c) menedék a fán, mászási kísérlet
d) kiáltás, menekülés  

Bevezetés Hol volt, hol nem volt, a kerek erdô közepén 
éldegélt egy kismalac a házában.  

Befejezés Ne féljetek, békében él azóta a kismalac: a 
gonosz farkasok még a környéket is elkerülik.  

Párbeszéd – Kedves kismalac, engedd be a hátsó lábam, 
majd megfagyok idekinn!

– No jól van, beengedem, de csak az egyiket.  
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5. Írd meg ugyanezt a részt úgy, ahogy a farkas mesélte el otthon a feleségének, eltitkolva saját
gyávaságát!

6. Változtasd meg a bevezetô mondatot úgy, hogy továbbra is meseszerû maradjon!

1.         2.                   3.                       4.
7. „A kismalac halkan nevetgélt, mert elképzelte a farkas rémületét.”

– Keress rokon értelmû kifejezéseket a megszámozott szavakhoz!

1. __________________________ 3. __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

2. __________________________ 4. __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

– Írd újra a mondatot három különbözô változatban!

8. Hasonlítsd össze a két mondatot! mmmmmmmmmmmmmmmmmm!
– „A farkas futott.” – „A kopasz farkas a következô percben rémülten futott a magas fától a
sûrû erdô széléig.” Hogy lett a rövid mondatból a hosszú?

Körülmények: Mi milyen?

– honnan: ___________________ – a fa: ____________________

– hová:  _____________________ – az erdô: _________________

– hogyan:  ___________________ – a farkas: _________________

– mikor:  ____________________
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Meseépítés – 2. 

1. Olvasd el figyelmesen, milyen építôelemekbôl áll össze az ismert mese! 

2. Fogalmazd meg a történet meseszerû bevezetô és befejezô mondatát!
– bevezetés:

– befejezés:

3. Adj rövid leírást a császári palotáról!

4. Írd le a vázlat b) pontjához tartozó történetrészletet a császár szemszögébôl! Fogalmazzon
úgy, hogy jogosnak látsszon a követelése!

Helyszín szemétdomb
császári palota  

Szereplôk kiskakas
török császár
szolgáló  

Vázlat a) a gyémánt félkrajcár megtalálása
b) a kapzsi császár gonoszsága
c) lázongás
d) kút, kemence, darázsfészek
e) kincstár  

Bevezetés   

Befejezés   

Párbeszéd – Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcáromat!
– Hej, te szolgáló! Kapd el gyorsan a kiskakast, dobd hamar a

kútba, ott majd nem kiabál!  
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5. Szólaltassuk meg a gazdasszonyt! Adjon rövid jellemzést kiskakasáról, melybôl kiderül,
milyen büszke rá!

6. Foglald a párbeszéd részletét elbeszélô mondatokba! Derüljön ki, ki mit mondott, mégse
legyen párbeszéd!

1.                    2.         3.         4.
7. „Az okos kiskakas mérgesen beszélt a kövér szultánhoz.” – Keress rokon értelmû kifejezéseket

a megszámozott szavakhoz!

1. __________________________ 3. __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

2. __________________________ 4. __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

– Írd újra a mondatot három különbözô változatban!

8. „A kiskakast magukkal vitték.” Bôvítsd a mondatot!
Körülmények: Mi milyen?

– kik? ________________________ __________________________

– honnan? ____________________ __________________________

– hová? ______________________ __________________________

– mikor? _____________________ __________________________

– hogyan? ____________________ __________________________

Hogy hangzik a bôvített mondat?
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Meseépítés – 3.

1. Ha nem ismered a mesét, találd ki a táblázat közléseibôl, mirôl is szólhat a történet!

2. Állítsd össze a történet vázlatát! (Segít a befejezô mondat!)

– __________________________        __________________________

– __________________________        __________________________

– __________________________        __________________________

– ____________________         __________________________

– ____________________         __________________________

– ____________________         __________________________

– __________________________        __________________________

3. Fogalmazz párbeszédet a vad medvék és a csillagszemû között! A medvék elôször vadul,
támadón beszéljenek, majd megszelídülve! A juhász mindvégig legyen magabiztos!

4. Változtasd meg a történet kiindulópontját! A király sértôdése ne a tüsszentéssel legyen kap -
cso latos, hanem valami mással sértse meg a juhász!

Helyszín királyi palota
medvék barlangja
óriás sündisznók barlangja
kaszák sötét barlangja  

Szereplôk csillagszemû juhász
folyton tüsszentô király
szolgák
királylány  

Vázlat   

Bevezetés Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren innen, az Üveghegyen túl élt egyszer egy csil-
lagszemû juhász.  

Befejezés Mikor a király látta, hogy a juhász furulyájával megszelídíti a medvét, csillagszemével meg -
szelídíti a sündisznót, s a sötétben is látja a kaszákat, hozzáadta a lányát. Azóta is boldogan
élnek, ha meg nem haltak.  

Párbeszéd – Hallod-e te juhász! Ha egészségemre nem kívánod, tüstént tömlöcbe vetlek!
– Biz én nem kívánom, felséges uram, csak ha nekem adja a lányát!  
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5. Találj ki még egy próbatételt! Legyen a juhász tarsolyában valami csodálatos eszköz: láthatat-
lanná tevô süveg, hétmérföldes csizma, más hasonló tárgy!

6. Egészítsd ki a jutalmat, amit a királytól kap a juhász! Gondolj arra, miket szoktak még kapni
a mesehôsök!

1.           2.             3.            4.
7. „A királylány szomorúan nézett a veszélyes tömlöcbe induló juhász után.” – Keress rokon

értelmû kifejezéseket a megszámozott szavakhoz!

1. __________________________ 3. __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

2. __________________________ 4. __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

– Írd újra a mondatot három különbözô változatban!

8. „A juhász boldogan élt.” – Bôvítsd a mondatot!

9

00516-M-1-84q7:00516/M-1-84q7  9/24/08  8:35 PM  Page 9




