
Javaslat:
Előkészítésként olvassuk fel egyik nap a választott mesekönyvet, a gyermekek közt.
Következő nap tartsuk meg a bábszínházi, papírszínházi vagy árnyékszínházi előadást ugyanazt 
a történetet elmesélve. (A papírszínház kamishinbai-ként is ismert.)

Hozzunk számukra annyira sokféle példát, amennyire csak lehetséges (illatok, színek). Így a 
sokféleséget, mint fogalmat könnyebben megértik.  

A kamishinbairól: http://www.kamishibai.com/

Anyagok:
vattapamacs, illóolaj, levendula, citrom, fenyő, narancs és rózsa, bazsalikom, oregáno, 
petrezselyem, fokhagyma, ánizs.
citrom, narancs, avokádó, szőlő, alma.
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HOGYAN ÉRTELMEZZÜK 
A SOKSZÍNŰSÉGET - 
MESEKÖNYVEKKEL

Cél:
- A gyermekek mutassanak pozitív attitűdöt a sokszínűséggel és különbözőséggel kapcsolatban.
- A gyermekek fejlesszék nyelvi készségeiket. 

Legyünk biztosak benne, hogy a kihívások minden tehetséges gyermek számára megfelelőek.
Tartózkodunk a nemi/nemzetiségi/vallási sztereotípiáktól és minden olyan kifejezéstől, ami a 
gyermekek vagy nevelős számára megkülönböztető lehet.
Fejlesszük a gyermekek nyelvi kompetenciáját játékosan.



Kövesse a következő 3 lépéses módszert: Előkészítés, Színház, Felfedezés. 

Előkészítés (15’)
Keressen mesekönyveket a sokféleségről - olyanokat, melyek a toleranciához és empátiához 
kapcsolhatóak. Például az alábbiak:

Marék Veronika: A csúnya kislány, Móra 2013
Vadadi Adrienn: A három szülinapoi torta, Pagony, 2018
Michelle Knudsen: Oroszlán a könyvtárban, PONGRÁC 2010
A.A. Milne: Micimackó
Vadadi Adrienn: Maja barátokra lel, Pagony, 2015
Szutyejev: A gomba alatt

Válasszon egyet a fentiekből, vagy másik hasonló témájút és olvassa fel a gyermekeknek. 
Használjon annyira nagy könyvet, amennyire lehetséges, annak érdekében, hogy minden gyermek 
láthassa. Beszélgessenek a tanulságról együtt is. 
Beszélgessenek a sokszínű környezetről, a köztük levő különbségekről, sokféleségükről, mely 
láthatóan megkülönbözteti őket egymástól (szem, haj, magasság, nem, nemzetiség, anyanyelv 
stb.) Nyomatékosítsa, hogy ők mindnyájan a csoport egyformán fontos tagjai. Valószínűleg ismerik 
a Madagaszkár és a Táncoló talpak című rajzfi lmeket, ha említi ezeket, bizonyosan könnyebb 
megértetni a sokféleséget és elfogadást, mint témakört.

Színház (10’)

Következő nap mutassa be ugyanazt a történetet, bábot, papírszínházat, vagy árnyékszínházat 
használva. Készítse el előre a bábokat illetve szükséges fi gurákat.

Később a nap folyamán utánozni fogják a látottakat. Engedje, hogy használják ugyanazt az eszközt. 
Ők is fognak hasonló történeteket alkotni. 

Felfedezés (30’)
Használjon annyira sokféle eszközt, amennyire csak lehetséges.
Fedezzenek fel illatokat, formákat.
Vizsgálják meg a színek sokféleségét.

1. Kis üvegcsékbe helyezzen vattapamacsot, néhány csepp illóolajat csöpögtessen rá. Előtte 
győződjön meg róla, hogy senki sem allergiás semelyikre. Próbálja ki a levendulát, citromot, 
fenyőt, narancsot és rózsát. (Fűszerekkel is próbálkozhat, pl. bazsalikom, oregáno, petrezselyem, 
fokhagyma, ánizs.)

Engedje, hogy találgassanak melyik mi lehet? 

2. Készítsen elő kartonpapírdobozokat, úgy hogy egyik oldalukat kivágja és belehelyez egy-egy 
gyümölcsöt. Találják ki melyik mit rejt, úgy hogy letakarja őket és csak tapintással találgathatnak. 
Próbálják ki a citrommal, naranccsal, avokádóval, szőlővel, almával vagy más jellegzetes formájú 
gyümölccsel. (Zöldségekkel is kipróbálhatja, de ne keverje a zöldségeket és a gyümölcsöket.)

Egyesével próbálják kitalálni, egyszerre egy gyermekkel foglalkozzon. 

3. Készítsen különféle színkártyákat.

Kérje meg őket, hogy nevezzék meg a kártyán látható színeket. Próbálják meg az egyszerűbb, 
alapszínekkel a kisebb gyermekekkel, a bonyolultabb másodlagos, harmadlegos színekkel a 
nagyobbakkal, próbáljanak meg bonyoloultabb színeket megnevezni (meggybordó, olivazöld, 
homokszín, khaki, arany stb.)



Készítsen elő elsődleges színeket a festékpalettán és hagyja őket kísérletezni, beszéljék meg, hogy 
lehet másodlagos színeket keverni.
Utolsó lépésként játszanak a festékekkel és alkossanak a kevert színek segítségével képet.

Miután befejezték a témát, zárják le a foglalkozást összegző beszélgetéssel, mit tanultak a 
sokféleségről.


