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Kropfné Knipp Mária 

tanító, Audi Hungaria ÁMK, Győr 

 

 

A csillagszemű juhász c. magyar népmese feldolgozása 

(óraterv) 

 
 

Célcsoport:     1. osztály (általános iskola)  

Téma besorolás: 

- műveltségterület   anyanyelv és irodalom 

- tantárgy    irodalom – drámaóra  

- témakör    olvasás, szövegfeldolgozás 

Időkeret:     45 perc 

Tanítási-tanulási feladatok: - olvasástechnika fejlesztése – gyorsolvasás –  

látószögnövelő gyakorlat a mese kifejezéseiből  

- olvasás – szövegfeldolgozás: 

- a mese feldolgozása az események 

időrendje szerint, próbák–ígéretek, 

- a szöveg tagolása eseményváz 

segítségével, 

- lényegkiemelés, válogató olvasás, 

- mesei fordulatok keresése, 

- mimetikus játék,  

- szituációs játék 

- beszédfejlesztés:  

- szókincsbővítés,  

- szó- és kifejezésértelmezés 

- önművelés:  

- interaktív tábla,  

- MozaBook: közmondások (képmondások) 
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VÁZLAT 

1. Szervezési  feladatok :  

- a szükséges tanítói, tanulói felszerelés előkészítése 

2. Feladat megjelölés:  

- A mai órán egy különleges tulajdonsággal rendelkező legényről fogok mesélni 

nektek, hogy kiről, azt még nem árulom el. 

3. A szövegtartalom és a téma előkészítése: 

a) Közmondások felismerése – MozaBook (képmondások) 

b) Tulajdonságokat jelölő hasonlatok gyűjtése:  

pl.:   olyan az esze, mint a … 

 olyan a szeme, mint a … 

c) Gyorsolvasás – látószögnövelő gyakorlat 

A szókártyákon a mesénk kifejezéseit olvashatjátok. 

Figyeljetek, mutatom! 

megtudta  

furulyaszó  

eltüsszentette 

megparancsolta 

királykisasszony…stb.                        

4. Motiváció: furulyaszó  
 

Elhoztam a furulyámat, mert szeretnék eljátszani nektek egy ismerős dalt. 
 

„Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok!...” 
 

Hallgassátok meg! Mit juttat eszetekbe? 

- beszélgetés 

5. Feladat megjelölés: 

A mai mesénk szereplője is egy szegény legény, egy juhász, akinek van egy 

különleges tulajdonsága, és egy furulyája. 

6. Címértelmezés : 

A juhász sok népmesénk szereplője. Mivel foglalkozik?  

- szómagyarázat  

- MozaBook: szemléltetés 
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A mesénkben a juhász „csillagszemű”. Mit gondoltok, mivel érdemelte ki ezt a nevet? 
 

7. A szöveg megismerése: 

Hallgassátok meg a mesét!   

- megfigyelési szempont:  

Lányok:  Milyen próbákat kellett kiállnia a juhásznak?  

Fiúk:   Mit ígért neki a király? 

8. Spontán vélemények meghallgatása:  

A mese mely része tetszett legjobban?Miért? 

9. Az elsődleges megértés ellenőrzése:  

Mi volt a király és a juhász összeütközésének az oka a mesében?  

            - a megfigyelési szempontok megbeszélése 

10. Szövegelemzés : 

a) A szövegtagolása hiányos eseményváz alapján (táblai applikáció) 
 

A táblára felrajzoltam, hogyan alakult a mesében a juhász sorsa. 

A táblai eseményváz alapján jelöljük a szövegben, meddig tart egy-egy rész! 
 

b)  A mesetartalmi és nyelvi elemzése részenként  
 

1. Mely kifejezések utalnak rá, hogy félelmetes volt a király a mesében? 

Húzzátok alá! 

Ki volt az a vakmerő meseszereplő, aki ellenszegült a király parancsának?  

Mi történt vele? Olvassátok fel a meséből! 

Mire vágyott a juhászlegény? 

Olvassátok fel a meséből, mit gondolt a királykisasszony a legényről! 

- mimetikus játék:  

Arcjátékkal mutassátok meg, hogyan nézett a két fiatal egymásra! 

2. Mi volt az első megpróbáltatás?  

Hova vetették a juhászt? Keressétek ki a szövegből! (A medve tömlöcébe) 

Hogyan viselkedett a medve? 

Miért nem bántotta a legényt? (Csodás csillagszeme miatt)  

Ki az a „strázsa”?  

- szóértelmezés 

- szituációs játék:  

Most játsszuk el azt, hogy én vagyok a medve.  

Próbáljatok meggyőzni, hogy ne bántsalak benneteket!  
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Ti vagytok a juhászlegény. 

3. Hova került ezután a juhász? (A sünök börtönébe)  

Mit tett a legény, hogy megszelídítse a sünöket?  

Milyen dalt furulyázhatott? 

Mit gondolhatott a strázsa, mikor reggel meglátta őket? 

4. Hova vettette a király ezután? 

Olvassátok fel, hogyan tudott megmenekülni a kaszás gödörből! 

5. Keressétek ki a szövegből és karikázzátok be, mit ígért a király a juhásznak! 

Mit gondoltok, miért nem fogadta el? 

 

6. Mit tett legvégül a király? 

Vajon hogyan fogadta az apja döntését a királylány? 

Milyen vidám esemény történt a lakodalomban? Olvassátok fel! 
 

c) Mesei kifejezések gyűjtése 

Keressünk mesei kifejezéseket a szövegből! 

11. A szöveghez kapcsolódó feladatok : 

Másoljátok le a füzetetekbe a tábláról azt a közmondást, amelyik leginkább illik                       

a mesénkhez!  

- aki mer, az nyer! 

12. A mese egyes részeiről állókép készítése csoportmunkában  

 

13. Az óra lezárása, értékelés, házi feladat:  

- képregény készítése a meséhez 


