
Óravázlat  

 Szitakötő folyóirat 59. szám  

Kovács Zoltán Tibor: Lépéskényszer című meséjének feldolgozása 

 

Pedagógus: Szabóné Berki Judit 

Tantárgy: Technika és tervezés 

Tantárgyi kapcsolódás:  

- környezetismeret (állatok neve, jellemzői) 

- magyar irodalom (szövegértés, meséről tanultak ismétlése) 

Osztály: 3. osztály 

Az óra témája: Kovács Zoltán Tibor: Lépéskényszer  

Eszközök: Szitakötő folyóirat, interaktív tábla, vécépapír-guriga, nyomtatott lap, olló, 

ragasztó, mozgó szemek, filctoll vagy színes ceruza 

Az óra menete: 

I. Bevezető rész – Az óra témájának felvezetése, ráhangolódás 

 

1. Szitakötő 

Ismerkedés a Szitakötő folyóirattal, szabad nézegetés, lapozgatás. 
      „Miről szólhat az újság a képek és a címek alapján? 

 

2. Játék 

Gryllus Vilmos: Maszkabál - Lovag és sárkány c. dalának meghallgatása, mely 

a https://www.youtube.com/watch?v=WVUglGaTl1E oldalon található. 

Közösen megkeressük a sárkányról szóló mesét az újságban. 

 

3. Irányított beszélgetés a sárkányokról, mesékről 
„Hány fejű sárkányokról olvastunk már? Hogy hívják a mi magyar 

sárkányunkat? Hol laknak a sárkányok? Milyen meseszámokat ismertek?” A 

kérdések rövid megválaszolása. 

 

II. Fő rész – A mese meghallgatása, feldolgozása 
 
1. A mese meghallgatása 

„A mai órán mesét olvasok nektek. Figyeljétek meg, kik szerepelnek a 

mesében!” 

A mese felolvasása után a mesével kapcsolatos spontán reakciók 

meghallgatása. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WVUglGaTl1E


2. A mese tartalmi megbeszélése 

„Hol játszódik a mese? Kik szerepeltek a mesében? Mit gondoltok miért 

veszekedtek a királylányok? Ki/kik szabadították ki a királylányokat?”  
Kérdések feltevése, válaszok meghallgatása a mese tartalmával kapcsolatban. 

A tanulók számára ismeretlen szavak megbeszélése.  

 

3. Sárkány elkészítése 

A nyomtatott sárkányalap színezése filctollal vagy színes ceruzával, az elemek 

körbe nyírása majd megfelelő módon a vécépapír-gurigára való ragasztása.  

 

Az elkészítendő sárkány képe a következő oldalon található (1. melléklet):   

https://www.madetobeamomma.com/wp-content/uploads/2021/04/Toilet-

Paper-Roll-Dragons-sm-22.jpg 

 

Az elkészítendő sárkány sablonja letölthető (2. melléklet): 

https://www.madetobeamomma.com/wp-content/uploads/2021/04/Dragon-

Parts-1.pdf 

 

III. Befejező rész – Összefoglalás, az óra lezárása 
 

1. Az elkészült sárkányok egymás általi értékelése, saját mese kitalálása és 

eljátszása az elkészült sárkányokkal.  

 

2. A tanulók órai munkájának értékelése, tanulói élmények meghallgatása. 

 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Kép a sárkányról 
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2. sz. melléklet: Sárkány sablon 

 


