
Szerepjáték a mese szereplőinek segítségével.
Mivel a Halloween kezd elterjedni az óvodákban is, erre készülni is segíthet a mese, ugyanis a 
gyermekek szeretnek boszorkánynak, fekete macskának beöltözni ilyenkor. A fi atalabb gyerme-
keknek az Ici-pici pók mondóka megtanítása még a tananyag célja.
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A szerepjáték célja: az idősek iránti tiszteletteljes viselkedés és a kedvesség értékének kiemelése, 
valamint az Ici-pici pók mondóka megtanítása 

Kikit átlagos kislánynak ábrázolják a fi lm elején, de hamar kirajzolódik sokszor bajba keveredő, 
ügyetlenkedő, ám bájos, szerethető alakja. Példaként áll a gyermeknézők előtt idősek iránti tisz-
telete, szeretnivaló kedvessége miatt. A legfőbb erkölcsi érték a fi lm alapján a kedvesség és a 
tiszteletteljes viselkedés. Az erkölcs és etika összefüggésére példa az animáció. A gyermekek 
ugyanis az erkölcsi értékeket könnyebben megértik az esztétikum és vizualitás segítségével.



Előkészület

Nézzék meg együtt a Kiki a boszorkányfutár című mesét, vagy nézzék meg otthon a gyermekek 
a szüleikkel. Amennyiben a könyvet preferálják szerezzék be a képeskönyv változatát és mesélje 
el a pedagógus a gyermekeknek néhányszor.
Több helyen ingyen hozzáférhető a mese: http://mesekincstar.tv/kiki-a-boszorkanyfutar-teljes-
mesefi lm/

illetve DVD-n is megvásárolható.

Készítse elő a következő kártyákat és laminálja:

Kiki      Ursula

Osono     Jiji

Tombo      Házvezetőnő

  
Idős hölgy        Fiúk és lányok

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls
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2. Szerepjáték
Beszélgessenek a történetről és Kő-papír-ollóval döntsék el a szereplőket, aki megnyer egy for-
dulót, válasszon szerepet.

Játsszanak le minél több jelenetet. A feladat kimondottan a 6 éves (nagycsoportos korosztállyal) 
működik.

3. Beszélgessenek az erkölcsi tanulságról.

Ha Halloween-re készülnek elő a játékkal, ismerjék meg együtt az Ici-pici pók mondókáját. 
Például itt található meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=oxn6GGU9Bw0
a kísérő mozdulatokat az eredeti angol dalt a Nursery Beatstől itt találja: https://www.youtube.
com/watch?v=mlE3pOadJUo&fbclid=IwAR3PsVnOTQ0SrkLACJtieiYIKvDjTHBvKeJC8Kb-
zUYnEkX20Cptrx515xM4
A dal egyúttal azt az értéket is közvetíti, hogy nem szabad a célokat feladni, meg kell próbálni 
újra és újra.

Szövege magyarul: 
Ici pici pók csatornába bújt
Eső csorgott fentről majdnem belefúlt
Napfény szárította fel a pocsolyát
És az ici-pici pók már mászhatott tovább.


