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Az örökzöld fák eredete
(mongol népmese)

1.
A szüleid segítségével keress egy könyvben/ interneten/a
szabadban egy örökzöld és egy lombhullató fát.
Miben különböznek? Miben hasonlítanak? Miért lehet jó
lombhullató és miért örökzöld fának lenni?

2.
Milyen meséket ismersz, amelyek szereplői hollók vagy baglyok? (A
holló meg a róka, Hogyan festette be egymást a holló meg a bagoly, A
bagoly, stb) M
 iben hasonlítanak az ebben a mesében szereplő hollóhoz
és bagolyhoz? Miben különböznek?
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3.
Milyen érzéseket, tulajdonságokat tudsz társítani a bagolyhoz és
a hollóhoz? (bagoly: ijesztő, félelem, stb. holló: segítőkész, kedves,
együttérző, szeretet, stb.) → érzésekről beszélgetni, eljátszani őket,
akár bábok/plüssök segítségével.
Te mitől félsz? Mi segít ilyenkor?
A holló segíteni akart az embereknek. Te mikor segítesz szívesen
valakinek? Ha tudod kapsz érte valamit vagy csak úgy is?
Olyanoknak is segítesz, akiket nem szeretsz?

A szajkó
(mordvin népmese)

1.
Emlékszel más olyan mesére, ahol egy madarat próbál
megvezetni egy róka/farkas? (Vv.: A róka meg a holló
)
2.
Láttál-e már szajkót? Szerinted mire lehet jó, ha egy madár tud
más hangokat utánozni?
Mit jelenthet az, hogy valaki szajkózza a másikat? Honnan
eredhet ez a
kifejezés?
3.
Történt már veled olyan, hogy valaki át akart verni, de csak későn
jöttél rá? Meséld el mi történt, és hogy miből jöttél rá, hogy be
akartak csapni téged!
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A fák titkos szíve
(afrikai népmese)

1.
Szerinted hogyan fejeződik be a mese? Kiért a hiéna időben? Ha nem,
akkor mi történik vele?
2.
A fa a hiéna látogatása után bezárta a szívét. Szerinted miért? Hogyan
nyithatná ki újra?
3.
Képzeld magad a fa helyébe. Meg tudsz bocsátani a
nyulacskának, hogy elárulta a titkodat a hiénának? Miért? Miért
nem?
4.
Rajzold le a mese szereplőit (mangófa, nyulacska, hiéna). A szerinted jó
szereplő(ke)t kékkel, a szerinted rossz szereplő(ke)t lilával színezd ki. Ki
milyen színű lett? Miért?

5.
Te meg szoktad köszönni, ha valaki segít neked valamiben/ad neked
valamit? Udvariasan szoktál (segítséget) kérni?
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6.
Játsszátok el a mese azon jeleneteit, ahol a nyúl éppen kér
valamit a fától. Először udvariatlanul/faragatlanul kérjen a “nyúl”,
majd kedvesen, udvariasan. Ezekután próbáljátok ki, hogy milyen,
amikor a fa válaszol udvariatlanul. Beszéljétek meg, hogy melyiket
milyen érzés volt eljátszani!
7.
Előfordult már veled, hogy szépen bántál valakivel és az cserébe
megosztott veled valamit? Meséld el!
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