
Vacskamati virágja 

KönyvtárMozi foglalkozás 1-2. osztályosoknak 

 

Idő: 45 perc 

Szükséges eszközök:  

Lázár Ervin könyvei, 

 kép Lázár Ervinről,  

Szókártyák: suspitoltak, kornyadozik, csenevész,  

Virág hozzávalói: színes,mintás papírcsíkok v.csomagolópapír lila, zöld, sárga, kék színben, 

színes karton a virág közepének, ragasztó, zöld drót, olló 

Cél: Ismerkedés Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című könyvével, figyelem 

fejlesztése, szókincsbővítés 

1. Tudjátok-e, mikor van a születésnapotok? Álljatok be egy sorba a születésnap szerint: 

bal oldalon kezdődjön a sor a januári, jobb oldalon végződjön a decemberi 

születésűekkel. – Segítsünk kérdésekkel a gyerekeknek! 

2. Üljünk körbe! Mit ajándékoznál a tőled jobbra ülő társadnak a születésnapja 

alkalmából? Miért? – Próbáljuk meg irányítani a gyerekeket, hogy minél 

személyesebb legyen az ajándék. Ha szeret valaki focizni, akkor pl. focilabdát lehet 

neki ajándékozni. 

3. Láthatjátok, hogy sok-sok könyvvel vagyok körülvéve. Ezeket a könyveket mind 

Lázár Ervin írta, aki nagyon sok mesét írt gyerekeknek. Nézegessétek meg a 

könyveket, mondjátok el, melyik könyv tetszik a legjobban és miért? – Irányítsuk a 

gyerekeket, ha nem jut eszükbe semmi: Melyik könyv képei tetszenek a legjobban, 

melyiknek a legérdekesebb a címe? 

4. Most nézzünk meg egy filmet, melynek Vacskamati virágja a címe és a Négyszögletű 

Kerek erdő című könyvben található.  

5. Vetítés 

6. Felteszek néhány kérdést a látott meséről, kíváncsi vagyok, emlékeztek-e? 

A) Mikor van Mikkamakka születésnapja?  - december 1. 

B) Milyen napon játszódik a mese? – Kedd, Április 15. 

C) Kik a szereplők? – Mikkamakka, Vacskamati, Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner 

Szigfrid, Aromo, Szörnyeteg Lajos, Dömdödöm, Virág 

D) Milyen színei voltak Vacskamati virágának? – lila, zöld, sárga, kék 

7. Mutatok nektek néhány szókártyát, olyan szavak vannak rajta, melyek szerepelnek a 

mesében. Mit jelenthetnek vajon? 

A) suspitoltak – sutyorogtak, halkan tanakodtak 

B) kornyadozik – elhervad, elszárad 

C) csenevész – sovány, fejletlen, vékony 



8. Szerintetek miért maradt a virág Vacskamatinál? – Mert szerette, mert Vacskamati 

volt a gazdája, mert ragaszkodott hozzá 

9. Szerintetek ápolta Vacskamati a virágot később? Miért? 

10. Készítsük el együtt Vacskamati virágát! Az elkészítés menete: Előkészítjük a 

gyerekeknek a csomagolópapírt:  felvágjuk  kb.1-1.5cm széles 8-10cm hosszú 

csíkokra,  virágonként 10 db-ot vegyes színekben. Ezeket meghajtjuk a közepén,úgy 

hogy ne törjön be. Megragasztjuk a szélén. Ezek lesznek a szirmok. A színes kartonra 

5 cm-es kört rajzolunk elő a gyerekeknek , virágonként 2-2 db-ot. A gyerekek 

kivágják a  két kört a kartonból a virág  közepének . Felragasztjuk körbe a szirmokat. 

Középre helyezzük a drótszálat, majd ráragasztjuk a második körlapot is. A sziromhoz 

hasonlóan csík levelet ragasztunk a szárára. 
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