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Miért épp  a LapodaMese? 
 

Nemigen áll rendelkezésére a hazai pedagógusoknak ilyen egyszerűen kezelhető, 

ennyire sokoldalúan használható, mindenki számára hozzáférhető, a kevésbé professzionális 

gépeken is futtatható és főleg ingyenes (!) mesekészítő szoftver. Alkalmas a betűkkel még 

csak ismerkedő hatévesek írás-olvasás tanítására, de kitűnően alkalmazható a nagyobbak 

szövegalkotásának megsegítésére, élményszerűbbé tételére.  

Feladatgyűjteményünkben a LapodaMese szoftver tanórai, szabadidős vagy egyéni 

fejlesztő használatához szeretnénk ötleteket, segítséget nyújtani. 

 

 

 

 

 

A szoftver használata 
 

A program - letöltés után (http://www.lapoda.hu/tale/download.html) – hat könyvtárat 

hoz létre (hátterek, képek, mesék, hang, help, programfájlok) és két indítófájlt. Az egyik 

(LapodaTale.exe) magát a mesekészítő szoftvert indítja el. 

A másik (LapodaTaleTeller.exe) kész meséink diafilmként való levetítését teszi 

lehetővé. Elmentve az adott mesét, kilépünk, majd megkeressük a C:/Lapoda könyvtárban a 

LapodaTaleTeller.exe fájlt. Ennek indítása után választunk a felkínált mesék közül, és a 

program máris diafilmet generál a kiválasztott meséből. 

A nyitó oldalon hat nyelv közül választhatunk (a program ugyanis nyelvtanuláshoz is 

használható). A magyart kínálja fel alapbeállításban, s a kék nyíllal már be is léphetünk.  

A következőkben ismerkedjünk meg a szoftver eszközkészletével. 
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1. Új mese 

2. Megnyitás 

3. Mentés 

4. Kijelölés 

5. Előrehozás 

6. Hátraküldés 

7. Nagyítás 

8. Kicsinyítés 

 

 

9. Vízszintes tükrözés 

10. Függőleges tükrözés 

11. Forgatás 

12. Törlés 

13. Hangrögzítés 

14. Oldalak 

15. Írólap 

16. Rajzlap 

17. Aktuális oldal 

18. Új oldal létrehozása 

19. Oldal törlése 

20. Kilépés 

21. A témakör szókészlete 

22. A szó beírása 

23. Témakör választása 

24. Nyomtatás (2 féle) 

25. A szókészlet ki- és 

bekapcsolása 

 

 

A LapodaMese alkalmazása a tanításban 
 

Írás-olvasás tanítása – képalakítás adott szavak alapján 
 

 Ha már a betűtanítás közepe felé járunk, a programmal való ismerkedést érdemes a 

„Mese” vagy az „Állatkert” témakörrel kezdeni. Néhány szókártyát kapnak a gyerekek, ezeket 

kell elolvasni, és megkeresni a szókészletben. (A témakörökben a szavak betűrendben 

helyezkednek el, így ezzel már kezdettől fogva ismerkedhetnek a gyerekek.) Dupla 

kattintással ellenőrizhetik a pontos olvasást, hiszen megjelenik a kép.  

 király, boszorkány, herceg, kastély, paripa 

 

 Nehezebb a feladat, ha a szavakat nem látják, hanem hallás után kell megkeresni azokat. 

A még ismeretlen betűk sem okoznak akadályt a szóolvasásban, a képet előhíva hamar 

kikövetkeztetik, melyik betű mi lehet. (Gyakran előfordul, hogy magyar órán új betűhöz érve 

kiderül, már sokan ismerik, hiszen találkoztak vele a meseszoftverben.) 

 

 Az írást is gyakorolhatjuk, ha a témakör alatti üres mezőbe begépelik, bemásolják a kívánt 

szót. A program segít: a szó első betűjét leütve megjelennek a hasonló kezdőbetűs szavak 

(ismerkedés az egyszerű kereséssel). Ha a szóírás pontos volt, enterrel előhívható a kép.  



 4 

 

 Az akaratlagos írást a szókészletet kikapcsolva gyakoroltathatjuk. A szavak eltűnnek, és a 

mezőbe emlékezetből kell beírni a szavakat.  

 

 A betűtanítás befejeztével áttérhetünk a mondatszintre. A gyerekeknek mondatokat kell 

elolvasniuk, és ennek alapján kialakítani a képet. Érdemes a térbeli viszonyok gyakorlásával 

összekapcsolni a feladatot. A gyerekek szövegértése egy képernyőre való pillantással 

ellenőrizhető. 

 A medvecsalád a szikla előtt ül. 

 A sas a medvebocs és a szikla felett száll. 

 

 A következő lépés a szövegszint. Több mondatból álló szöveget kell elolvasniuk, 

értelmezniük, és szöveghűen illusztrálniuk, vagy hiányos képet kiegészíteni rövid szöveg 

alapján. Első osztályban gyakran találkozhatunk olvasni tudó tanulókkal. Amíg a többiek a 

betűtanulás szakaszában vannak, nekik adhatunk ilyen jellegű differenciált feladatokat. 

 Az elrabolt királylány 

Élt egyszer egy öreg király.  

Volt neki egy csodaszép lánya. 

Egy éjszaka a gonosz sárkány elrabolta. 

A szomszéd királyfi a kardjával legyőzte. 

Kiszabadította a királylányt, és ellovagolt vele a kastélyába. 

Még aznap hétországra szóló lakodalmat csaptak. 

 

A szövegalkotás tanítása 
 

 A szövegalkotáshoz a rajzlap alatt található írólap használható. (Ennek mérete – a szöveg 

mennyiségéhez igazodva – a rajzlaphatároló vonal mozgatásával tetszőlegesen növelhető, 

csökkenthető.) 

Az írás-olvasás kezdeti szakaszában a legegyszerűbb feladat a gyerekek által létrehozott 

képről szavak, később mondatok írása.  

 A későbbiekben természetesen alkalmazhatjuk a klasszikus szövegértési feladattípusokat – 

pl. a mondatok sorrendbe rendezése, és ezután a történet illusztrálása. A mondatok hosszát és 

számát természetesen a tanulók életkorához, tudásához igazítjuk. 

 A csodaszép királylány 

Volt neki egy csodaszép lánya. 

De jött ám a bátor herceg! 

Boldogan éltek, míg meg nem haltak. 

A szomszéd vár sárkánya elrabolta a királylányt. 

Élt egyszer egy öreg király. 

Megküzdött a sárkánnyal, és övé lett a királylány. 

 A hosszabb, összetettebb történeteknél alkalmazzunk több oldalt. (Szabadon 

„közlekedhetünk” az egyes témakörök között, a készülő mesekönyv nem vész el.) Ilyenkor a 

mondatok sorba rendezése után érdemes közösen megtervezni, hány oldalas lesz történetünk, 

és az egyes oldalara mi kerül majd. 

 A nyaralás 

 Délután nagy vihar kerekedett. 

 A ház körül sok a tennivaló. 

 Az állatok rémülten szétszaladtak. 

 Nyáron falun nyaraltam a mamáméknál. 
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 A teheneket, a lovakat nekem kellett kivinnem a rétre. 

 Füles csaholva segített nekem visszaterelni az istállóba. 

 Zuhogó esőben próbáltam megkeresni őket. 

 Az alsó tagozatos olvasó- és irodalomkönyvekben sok olyan mese található, amely a 

LapodaMese képkészletével kitűnően illusztrálható. A gyerekek különösen szívesen 

„alkotnak” saját mesekönyveket az olvasottak alapján.  

 A tölgyfa születésnapja 

Közeledett a tölgyfa születésnapja 

A madarak szép dallal köszöntötték öreg barátjukat. 

Az erdőben állt a tölgyfa. 

Az ágai között sok madár fészkelt. 

 

 A csökönyös kiselefánt 

Sétálni nem akart, unatkozott. 

Megirigyelte a papagájt is, de belepottyant a folyóba. 

Majom akart lenni, de a huncut majmok megdobálták. 

Élt egyszer egy csökönyös kiselefánt. 

Visszaballagott a családjához, és most már csak elefánt akart lenni. 

 

 Akik ki akarták merni a tengert 

A halak ijedtükben sok drágaságot hordtak nekik. 

Nekiálltak kimerni a tengert, hogy kincset találjanak. 

Gazdagságban éltek haláluk napjáig. 

A szegény ember és a felesége meg akart gadagodni. 

 

 A szomorú királykisasszony 

Amikor a királylány meglátta a furcsa menetet, jókedvében kacagni kezdett. 

A pásztor aranyszőrű lovához ragadt a lány, a oálca, az asszony, a vadász, a paripa és   

    a vászon. 

Az öreg király ahhoz akarta adni szomorú lányát, aki megnevetteti 

 

 Az okos lány 

Élt egyszer egy szegény ember.  

Ennek olyan okos lánya volt, hogy híre eljutott a királyhoz.  

Gondolta, próbára teszi a lány eszét.  

Üzent hát neki, hogy ... (lsd.: Melléklet ) 

 

 Adhatjuk azt is feladatnak, hogy tegyék a mondatokat igazzá, így írják le őket, majd 

illusztrálják. 

 Palkó és a szamara 

A törpe megdicsérte Palkót. 

A favágók belelökték Palkót a pocsolyába. 

A király egy fagyizóba záratta a fiút. 

Végül felfogadta szakácsnak. 

 

Plusz feladat (a gyorsabban haladóknak): Találd ki, hogy folytatódhatna a történet! 
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 Az igaz-hamis feladattípusokat vátogatva, feladat lehet, hogy csak az igaz állításokat 

írják le, és úgy készítsenek hozzá illusztrációt.  

 

 Kutya szeretne lenni 

A fiú megirigyelte a kutya sorsát. 

A fiú nagyon dolgos volt. 

Egész nap csak a bokor alatt heverészett. 

Délben bőséges ebédet kapott. 

Aki nem dolgozik, az ne is egyék! 

 

 Lehet feladat a mese címének kitalálása is. Kombinálhatjuk, nehezíthetjük a mondatok 

sorrendjének megváltoztatásával, vagy a hiányzó mondat beillesztésével. 

 

      (A királykisasszony találós kérdései) 

Az első kérdés megfejtése: a Nap 

Senki sem tudott neki válaszolni. 

A második: a tenger. 

A királykisasszony férjhez akart menni. 

A harmadik: az év 

......................................................... 

Hétországra szóló lakodalmat csaptak. 

 

 Nagyobb teret engednek a gyermeki kreativitásnak a hiányos szövegek. Ezt mindenki 

saját ízlése, ötletei alapján oldhatja meg.  

 

 Az elrabolt királylány 

Élt egyszer egy öreg _____________. Volt neki egy csodaszép _____________. A 

gonosz sárkány elrabolta őt, és a ____________ba zárta. Igen ám, de jött a bátor 

______________, és kiszabadította a ______________t. Még aznap hétországra szóló 

______________t csaptak, és még ma is _____________, ha meg nem ___________. 

 

 

 A varázsló és a tündér 

Egyszer egy gonosz _____________ elvarázsolta a virágokat. Mindegyiket állattá 

_______________. Sírásukat meghallotta a jó _____________, és varázspálcájával 

________________ őket szépséges virágokká. Azóta ilyen színesek a ____________. 

 

 

 A nyár 

Hurrá, végre itt a ________! Hétvégén anyuékkal elmentünk a ___________ra. Sokat 

_______________ és vízi csúszdáztunk. Ettünk ___________ is. A parton 

_______________at is építettünk. 

 

 

 Az utazás 

Nyáron a tengernél fogunk ___________. Repülővel ____________ majd. Sok 

_______________t viszünk magunkkal. A kutyusom is ______________ jön! 

Hatalmas szállodában fogunk ___________. Már nagyon ____________! 

 

? 
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 Állatkert és cirkusz

 

 

Az osztállyal állatkertben voltunk. 

Láttunk medvét, _____________, 

___________, ____________ és 

_____________. Nekem a majmok 

tetszettek legjobban, mert _______.

Átmentünk a szomszédos cirkuszba 

is. Légtornászok, zsonglőrök 

mulattattak minket.  A __________ 

volt a legviccesebb, 

mert______________________. 

  

 Ugyanazt a témát adhatjuk évről évre – bővítve. Pl. „Kezdődik a tanév” : 

  2.o.: Idén már _______________ vagyok. 

         Szeretnék sok ______________ kapni. 

         Sokat fogok ______________ a társaimmal! 

 3.o.: Idén már _______________ vagyok 

        Úgy szeretném, ha ebben az évben ________________ 

        Remélem, a társaimmal _________________ 

        Mindent megteszek azért, hogy ___________________ 

 4.o.: Idén már _______________ 

        Az alsósok között mi vagyunk a legnagyobbak, ezért ___________________ 

        Úgy szeretném, ha ebben az évben ___________________ 

        Anyáék is __________________ 

        Remélem, a társaimmal ______________________ 

        Ötödikben sok új tantárgy és tanár vár, vajon ___________________ 

        Mindent meg fogok tenni azért, hogy _________________________ 

 

 A gyerekek tovább színesíthetik kis alkotásaikat a hátterek alkalmazásával. A 

kiválasztott háttereken tetszés szerint helyezhetők el a figurák. 

 Egy napom (lsd.: Melléklet ) 

 

1. kép:    Reggel álmosan ébredek. 

 

2. kép:    A fürdőben megmosakszom. 

 

3. kép:    Fogom a táskám, és elindulok a suliba. 

 

4. kép:    Útközben találkozom a barátaimmal. 

 

5. kép:    A suliban … 

 

6. kép:    Délután …. 

 

7. kép:    Este … 

Háttér: szoba 

Fürdőszoba 

Utca 

Utca 

Iskola 

Játszótér 

Szoba 
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 Az előző feladatot gazdagítottuk szövegbefejezéssel. Ez a típusfeladat is számtalan 

lehetőséget kínál. 

 Tegnap a barátnőmmel cirkuszba mentünk. A porondon légtornászok, bohócok, 

zsonglőrök adták elő műsorukat. Egy idomár az oroszlánjával veszélyes 

mutatványokat végzett. Egy bűvész következett. Hirtelen felénk suhintotta 

varázspálcáját, és … 

 Az árva gyerekek 

 

1.   Lili és Lali az erdő szélén éltek mostohájukkal. 

 

2.   A gonosz banya egy napon világgá zavarta őket. 

 

3.  Bolyongtak az erdőben, patakban mosakodtak, tó partján aludtak. 

 

4.   Egy napon egy vízeséshez értek. Bánatosan álldogáltak a partján. 

 

5.   Hirtelen egy aranyhal ugrott fel: - Ne bánkódjatok, gyerekek, teljesítem     

                        három kívánságotokat! 

6.  … 

 

 A szoftver a nyelvtan gyakorlásához is segítséget nyújt. Segítségével játékosan lehet pl. 

a mondatfajtákat gyakorolni. 

 Állatkertben 

Nézd, ott az oroszlánbarlang 

Hogy jutunk oda 

Én jobbra mennék 

Bárcsak közelebb lenne 

Jaj, megdobott a majom egy banánhéjjal 

 

 Strandon 

Úgy szeretnék fagyit enni 

Hú, de forrón tűz a nap 

Hol van itt egy napernyő 

Gyere, inkább fürödjünk egyet 

Kellemes, hűs a víz 

 

 Kirándulás 

A gyerekek a Közlekedési Múzeumba látogattak 

Mennyi érdekes vonat, autó, traktor és régi kocsi 

De jó volna kipróbálni őket 

Odanézz, ott egy macska 

Hogy kerülhetett ez ide 

 

A feladatokat helyesírási készségek fejlesztésére is felhasználhatjuk. A hibás szöveg 

helyes begépelése után jöhet a várva várt képalakítás. 

 A kirándulás 

Anyúékal kirándúlni mentünk.  
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Sokk madár csipogot a fákon. 

Harkáj kogoktatott a fatörzsön, bagoj surant a lombok közöt. 

Egyszer csak meg dörent az ég! 

Az égen vilámok cikásztak. 

Hamarossan zuhogó essőben futotunk haza. 

 

 Negyedikes lettem! 

 

 

 

 

1. Ulyjra it az ösz, megint elkezdödöt a suli, de nem bánom, mer már hiányosztak a 

társaim. Regel korán kelek, meg mosaxom, meg regelizek, asztán indulok is. 

2. Negyedikben már sokat kel tanúlni. Kedvencem persze a tesi, különössen, ha 

uszunk! Szünetegben a fiuk fociznak, a lányok megsétálnak, beszélgetnek. 

3. Délután még vár a lecke, aztán jöhet a lazitás, a játék, a barátok! Remélem, az idén 

sikerűl sokkat javitani a bizonyittványomon, hogy a felsöt jol kezdhesem! 

 

 A nagy utazás. 

1. A 4-esek megnyerték a lotto ötöst, és elhatároszták, hogy világ körüli utra indulnak. 

2. Vonatra száltak, és megsem áltak Párizsig. Ott egy elökelő szálodában laktak, 

hordárok cipelték a csomagjaikat. 

3. Franciaországban asztán repülöre ültek, és tengereket át szelve ausztráliába száltak. 

A tengerparton laktak, kis szalmakunyhokban.  

4. Egy regel halyokirándulásra indultak a Nagy Koralzátony felé. A hajo azomban 

léket kapot, és sülyedni kezdet. 

5. Szerencsére Áginéni jol megtaitotta öket uszni, így asztán nagy nehezen egy 

lakatlan szigeten találtak mennedéket. 

6. Elindultak felderiteni, és akor nagyon különös dolgokra letek figyelmessek… 

 

 Komolyabb szövegértési képességeket igényel, ha több szöveg mondatait keverjük 

össze. Ezeket szétválogatva kell a két képet – a hozzátartozó szöveggel – együtt 

kialakítani. 

 

 Kormi és Zokni 

 

 

 

 

1. Ráadásul a zápor is eleredt! 

2. Kedvence az egérpecsenye volt, de néha a kiskacsák közül is elejtett egyet-egyet. 

3. Egyik reggel, mire felébredtem, eltűnt. 

4. Kormi legszívesebben az ágyam mellett szeretett dorombolni. 

5. Legjobb barátom Zokni, a tacskó kutyám volt. 

6. Rettenetesen kétségbeestem. 

7. Ha nem figyeltünk oda, apa nagy, kényelmes foteljébe is beletelepedett tévézni. 

8. Szakadó esőben indultam a keresésére, de soha többé nem találtam meg. 
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                 ...........?............                        ..............?............ 

 

 

 

 

 

Imádom a cirkuszt!  

Ezért szülinapomra anyáék egy családi cirkuszjeggyel leptek meg.  

Az osztállyal egy szép őszi délután felkerekedtünk, és elmentünk kirándulni Tatára.  

Az Öreg-tavon közlekedett Ajtony, a kis sétahajó.  

Vonattal indultunk Budapestre, a Fővárosi Nagycirkuszba, ami a Városligetben 

található. 

Beszálltunk, és elindultunk vele körben a tavon.  

A tó végében ott magasodott a tatai vár, a tóparton pedig a rengeteg öreg fa.  

Nagyon izgultam, mert jegyünk az első sorba szólt, éppen a porond mellé.  

Fölöttünk a költöző madarak szálltak délre.  

Amint gyönyörködtünk az őszi tájban, egyszer csak valami furcsát vettünk észre.  

A műsor fantasztikus volt: légtornászok, bűvészek, zsonglőrök, állatok.  

A hajó mellett egy óriási hullám keletkezett!  

Éppen a bohóc száma következett, amikor észrevettem, hogy a majmok ketrece 

véletlenül nyitva maradt!  

Felnéztem a trapézra, és … 

Nagyon megijedtünk, de ekkor a közepéből kiemelkedett a tó tündére, és … 

 

 Gyakoroltathatjuk a párbeszéd írását is. A feladatot érdemes szituációs játékkal kezdeni. 

(A két szereplő mondatait a feladatadásnál jelölhetjük különböző színnel.) 

Jó memóriafejlesztő gyakorlat a párbeszédet a dramatizálás után emlékezetből leíratni, és 

ezután illusztrálni. 

 Nagymama születésnapja 

- Gyere, Katikám, szedjünk virágot nagymamának! 

- Jó, máris jövök. 

- Nézd, mennyi tulipán és százszorszép! 

- Én teszek hozzá margarétát is. 

- De szép csokor! Menjünk, adjuk oda nagyanyónak, köszöntsük fel vele! 

 

 Írásbeli szövegeinket tagolhatjuk is – ügyelve a bevezetés, tárgyalás és befejezés beljebb 

kezdésére. 

 A nyaralás 

        Nagymamámék falun laknak. Minden évben 

náluk töltöm a nyarat. Idén is ott vakációztam. 

               Nagyszüleim sokat dolgoznak, hiszen az 

állatokkal és a kerttel sok a munka. Nagyon szeretek 

nekik segíteni. Az én dolgom az állatok etetése volt.  

Náluk él a lovam is, Ráró. Vele nagyon jó barátok vagyunk. 

Minden nap friss szénával etettem, és együtt kószáltunk 

a mezőn.  

Ezen a nyáron kismalacok is születtek. Nagyon  

aranyosak voltak, de égtelen hangosan tudtak visítani!  

                Nagyszüleimnél igen jól éreztem magam, de 

egy idő után honvágyam lett. Boldog voltam, amikor az 
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állomáson megpillantottam szüleimet és Buksit, a kutyámat. 

 

 Negyedik osztályban vázlatírást is alkalmazhatjuk meseírásunkhoz. A kialakítandó 

oldalakhoz csupán a megfelelő vázlatpontot adjuk meg, a kép szövegeit csoportmunkában 

írhatják meg a gyerekek. 

 Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 

1. A találkozás 

2. A vándorlás 

3. A varázseszközök  

4. A segítség 

5. Az egymásra találás 

 

 Szövegalkotásunkhoz, kis történeteink megalkotásához kitűnően alkalmazhatóak a 

„Schubi” képsorozatai. Ennek menete: 

- a képkártyákat sorbarendezzük 

- közösen elmeséljük a történetet 

- eljátsszuk a történetet 

- „megtervezzük” saját mesekönyvünket (hány oldalból álljon, mi legyen az egyes 

jelenetekben, egyéni ötletek, javaslatok a megvalósításhoz) 

- elkészítjük a történet LapodaMese-változatát (a képek szövegezését – a tanulók 

életkorától függően – készíthetjük közösen, részben közösen, páros vagy önálló 

munkával.) 

(lsd. Melléklet „Káröröm”„A sebesült madár”„Baleset”„A majom és a két medve”) 
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Tapasztalatok 

Nagyszerű szolgáltatása a szoftvernek a kétféle nyomtatási lehetőség. Módunk van 

színes nyomtatásra, ha a jól sikerült gyerekmunkákat papír alapon is szeretnénk megörökíteni. 

Az igazán értékes  lehetőség azonban a körvonalas nyomtatási lehetőség, amelynek 

segítségével fekete-fehér színező készíthető az elkészült mesékből. Itt van lehetőségünk arra 

is, hogy a szükségből erényt kovácsoljunk: azokat a képeket, amelyek nem találhatók a 

szoftver képanyagában, utólag saját kezűleg rajzolhatják be a gyerekek a kinyomtatott 

alkotásba. (Így készülhet mesekönyv pl. a „Három pillangó” meséből, amelyre a gombát 

nyomtatás után rajzolhatják rá az elsősök. ) 

A szoftver sajnos mindössze 10 témakört tartalmaz (témakörönként 20-25 képpel), így 

a gyerekek gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy az elképzelt megoldáshoz nem 

találnak a képanyagban odaillőt. A program gyakori használata eredményeképp hihetetlen  

kreatív megoldások születhetnek. Így lesz például tűzoltólétra a magaslesből, kendő a 

kötszerből, kosár a szénaboglyából, könnyzuhatag az esőből, horgászbot vagy 

tűzoltófecskendő a botból, füst a felhőből, lakatlan sziget az állatkerti sziklából. (lsd. 

Melléklet A majom és a két medve, Tűz, Sírás, Sziget ) 

A gyerekek legtöbbet egymástól tanulnak. Pillanatok alatt ötletbörze alakul ki a gépek 

mellett: „Ezt hol találtad?” „Ezt hogy csináltad? Szívesen segítenek egymásnak, büszkén 

adják tovább egyéni megoldásaikat, amit aztán a többiek „továbbfejlesztenek”. 

Legszívesebben a nyitott végű történetekkel dolgoznak. Gyakran előfordul, hogy 

szinte versengenek, ki tud különösebb, meghökkentőbb, szokatlanabb befejezést találni egy-

egy történethez. 

A foglalkozások fénypontja, amikor „mozizunk”. Vagyis az elkészült történeteket 

diavetítésként a gyerekek bemutatják egymásnak. Igazi diadal, amikor egy-egy bemutatott 

diafilm után taps jutalmazza a büszke alkotókat. 

Hosszú évek tapasztalata, hogy a LapodaMese nagyon hamar a gyerekek igazi 

kedvence lesz. Szokásukká válik, hogy meseolvasás után már gondolkodnak is, hogy lehetne 

ezt a program segítségével saját mesekönyvvé formálni. Érdekes módon a nagyobbak között 

is éppoly népszerű, mint a kicsiknél. Ők már nemcsak a meséket, henem a komolyabb 

olvasmányokat (pl. eredettörténeteket) is szívesen feldolgozzák. ((lsd. Melléklet A világ 

teremtése) 

Ez a feladatgyűjtemény – néhány feladattípus bemutatásával – kedvcsináló céllal 

született. A program egyszerűsége a valódi nagyszerűsége – alkalmazása sokrétű, és a 

legkülönfélébb oktatási célra felhasználható. Igazi pedagógiai élmény megtapasztalni,  hogy 

az egyéni ötletek kifogyhatatlanok, és hogy a gyermeki kreativitásnak valóban nincsenek 

határai. 
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MELLÉKLET 

 

Témakörök 

 

 

1. Állatkert  

(elefánt, fa, fenyő, hal, hattyú, kacsa, kenguru, kerítés, ketrec, kígyó, majom, medve, 

medvebocs, oroszlán, pad, pingvin, sas, százszorszép, szikla, tó, virág, zsiráf) 

2. Cirkusz  

(balerina, bohóc, bűvész, cintányér, elefánt, idomár, ketrec, kígyó, labda, légtornász, 

mackó, majom, mérleghinta, oroszlán, pálca, póniló, porond, trapéz, trombita, zsonglőr) 

3. Falu  

(cica, csibe, férfi, fiú, fű, gyerek, ház, istálló, kacsa, kerítés, kismalac, kocsi, kutya, ló, 

malac, nő, ól, százszorszép, szénaboglya, tehén, traktor, tyúk, virág) 

4. Iskola  

(ablak, asztal, címer, faliújság, férfi, fiú, földgömb, füzet,  iskolapad, könyv, lány, növény, 

óra, polc, szék, tábla, tanár, tanárnő, táska, térkép, vonalzó) 

5. Kirándulás  

(bokor, bot, cinege, eső, fa, feketerigó, felhő, fenyő, fiú, fű, harkály, hegy, kuvik, lány, 

liba, magasles, mókus, nap, patak, pillangó, postagalamb, sárgarigó, táska, turista, uhu, 

villám) 

6. Kórház  

(ágy, ápolónő, beteg, éjjeliszekrény, fecskendő, gyerek, hordágy, játékmakó, kötszer, 

látogató, lázmérő, mentőautó, mosdó, műtőasztal, orvos, orvosság,pohár, szék, tál, tányér, 

tolókocsi) 

7. Mese  

(aranyalma, bástya, boszorkány, csontváz, fenyő, herceg, kapu, kard, kastély, kincs, király, 

királylány, kunyhó, láda, orságalma, ördög, paripa, sárkány, szellem, torony, tündér, tűz, 

varáuzsló, virág, zászló) 

8. Otthon  

(ablak, ágy, ajtó, asztal, fiú, fotel, kép, lámpa, lány, mama, nagymama, nagypapa, papa, 

polc, rádió, szék, szekrny, szőnyeg, tv, váza) 

9. Strand  

(csúszda, fa, fagyizó, férfi, fiú, hajó, hinta, homokvár, hullám, labda, lány, lapát, 

motorcsónak, nap, napernyő, nő, pad, tó, úsóöv, vitorlás, vödör) 

10. Utazás  

    (állomás, autó, bódé, bőrönd, fa, férfi, fiú, hajó, hátizsák, hordár, információ, kerékpár, 

kutya, lány, nő, pad, repülő, szálloda, táska, vonat) 

 

 

 

11. Hátterek  

(égbolt, erdő, faház, fürdőszoba, házikó, játszótér, lila ház, nappali, óvoda, óvodában, 

patak, sárga ház, szoba1, szoba2, téli táj, tó éjszaka, utca1, utca2, zuhogó patak )
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Az okos lány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy napom 
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A világ teremtése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 
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„Káröröm” 

(Schubi képsorozat és LapodaMese változata) 
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„A sebesült madár” 

(Schubi képsorozat és LapodaMese változata) 
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„Baleset” 

(Schubi képsorozat és LapodaMese változata) 
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„A majom és a két medve” 

(Schubi képsorozat és LapodaMese változata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



 20 

 

     

     Tűz                            Sírás                                    Sziget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A Mellékletben bemutatott gyerekmunkák a tatabányai Kertvárosi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulóinak alkotásai.) 

 

 

 

           

 

 

 

 


