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Előzetes feladat :
Megkérem a gyerekeket arra, hogy akinek van otthon olyan könyve, képeslapja, vagy fényképe, amin valamilyen hajó képe látható, az hozza
be a következő órára.

A regényolvasás előkészítése
Időpont: 3. osztály vége felé
(előző év júniusa)
1. óra
Tantárgy: Rajz és vizuális nevelés

4’

1. Előkészítés, motiváció megteremtése zenehallgatással
Lejátszok egy zenei részletet, aminek a hátterében tengermorajlást lehet hallani. A gyerekek
megpróbálják felismerni ezt a hangot.
Tengerzúgás lejátszása: http://www.youtube.com/watch?v=4i_l1J2c-aI43
2. Hangulati előkészítése
Mikor felismerték a hangot lejátszom újra a részletet. Megkérem a gyerekeket, hogy csukják be a
szemüket. Képzeljék el, hogy egy tengeren hajón utaznak. Akármerre néznek, csak a feltörekvő
hullámokat látják. Most a hajót nézik. Milyen a hajó, mekkora? Mi a neve?

43

http://www.youtube.com/watch?v=4i_l1J2c-aI, Letöltés dátuma: 2014.03.06.

Módszer: közlés,
zenehallgatás, beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: számítógépen
zene lejátszása

5’

2. Szemléltetés
a) Tanulói szemléltetés
Azok a gyerekek, akik könyvet hoztak, bemutatják az osztálynak. Aki pedig képeslapot, fényképet
hozott valamilyen hajóról, elmeséli, a képhez fűződő élményét, hol készült a kép stb.

3’

b) Tanítói szemléltetés
Elmondom a gyerekeknek, hogy nagyon sokféle hajótípus van. Például vitorláshajó, jacht, luxushajó,
vontatóhajó, komp stb. De én egy régi kereskedőhajóról hoztam be egy illusztrációt, amit felteszek a
táblára. Az illusztráció mellett pedig címkéken a hajó részeit ragasztom fel a táblára. A gyerekekkel
közösen feltesszük a címkéket a hajó megfelelő részéhez. (Címkék: árboc, fedélzet, hajóorr, hajókosár,
tat, hajótest)

13. ábra44

44

13. ábra: http://hispan.hu/kepek_rajzok.php#, Letöltés dátuma: 2014.03.20.

Módszer: bemutatás
Munkaforma: frontális
szemléltetés
Eszköz: otthonról hozott
képek, tanító képe

1’

3. Célkitűzés
A mai órán hasonló tengerészhajót fognak rajzolni, színezni a gyerekek. Megmondom azt is, hogy
adjanak nevet a hajónak, és írják fel a hajó oldalára.

2’

4. Tanítói bemutatás
Bemutatom a gyerekeknek, hogyan készítsék el a hajót.

25’

5. Alkotó munka

5’

6. A munkák értékelése
Szempontok:
- Sikerült-e befejezni?
- Hasonlít egy régi kereskedőhajóra?
- Van-e neve a hajónak?
- Mennyire használta ki a teret?
- Milyen pontosan színezett?

Módszer: közlés
Munkaforma: frontális
Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: rajzlap, ceruza,
zsírkréta

Módszer: értékelés,
megbeszélés
Munkaforma: frontális
Eszköz: kész munkák

2. óra
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

6’

5’

6’

1. Motiváció, érdeklődés felkeltése beszélgetéssel
Módszer: beszélgetés
Mindenkinél ott van a saját kereskedőhajó-rajza.
Munkaforma: egyéni,
A tanulók megnézik a saját munkájukat. Megkérem őket, hogy gondolkozzanak azon, hogy kik
Eszköz: kész rajzok
utazhatnak a hajón. Kikből állhat a hajó legénysége, hányan vannak, hogy néznek ki, mi az úti céljuk stb.
Válaszok meghallgatása.

2. Az érdeklődés felkeltése a Rumini iránt egy részlet felolvasásával
Mivel a gyerekek már nagyon jól ismerik a kereskedőhajót, elárulom nekik, hogy hoztam egy könyvet,
amelynek a fő helyszíne egy ilyen hajó. Felolvasok belőle egy részletet. Előtte megkérem a gyerekeket
arra, hogy figyeljék meg a részlet szereplőit.
Részletet: 2. fejezet 13. o. „Rumini érkezésének híre…” –tól a 14. oldalig: „ Ma este még mindenki
kedvére pihenhet, de holnap hajnalban megkezdjük a munkát. Másnap”. Folytatás: 14. oldaltól: „ A
kapitány…” 16. oldalig: „Most pedig munkára fel!”)
3. Érdeklődés felkeltése a könyv iránt élménybeszámolók meghallgatásával
- Ki az, aki a részletből felismeri a könyvet?
- Ki az, aki még nem olvasta a könyvet, de már hallott róla, vagy a főszereplőről? Kitől hallottál róla?
- Kinek tetszett a részlet?
- Mi tetszett benne?
- Kik voltak a részlet szereplői?
- Mit tudhattunk meg róluk?

Módszer: tanítói
bemutatás
Munkaforma: frontális
Eszköz: tanítónál könyv

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális

- Milyen címet adnál a felolvasott részletnek?
8’

5’

4. Érdeklődés felkeltése a könyv iránt a történet hangulatának jóslásával
Minden tanulónak kiosztok a Rumini külső borítójáról fénymásolt színes kis képet. A gyerekeknek a kép
alapján meg kell jósolniuk a történet hangulatát.

Módszer:
tevékenykedtetés,
Munkaforma: egyéni
Eszköz: kép

Módszer: bemutatás
Munkaforma: frontális
5. Érdeklődés felkeltése a könyv bemutatásával
Bemutatom a könyvet, röviden ismertetem, körbeadok két-három példányt. A gyerekek belelapozhatnak, Eszköz: Rumini-kötetek
beleolvashatnak, megnézhetik az illusztrációkat.
6. Érdeklődés felkeltése a könyv iránt a Rumini-játszótérre való látogatással
A nap további részében ellátogatunk Budára, a Rumini-játszótérre.
A gyerekek közelebbről is megismerhetik a történet színhelyét és szereplőit úgy, hogy közben a
játszótéren jól szórakoznak.
7. Érdeklődés felkeltése a Pozsonyi Pagony könyvesboltba való látogatással
Ellátogatnánk a gyerekekkel a Pozsonyi Pagony könyvesboltba, ahol megtekinthetnék a Ruminis
füzetborítókat, plüssfigurákkal. Megkérnénk az eladót, hogy meséljen kicsit ezekről (milyen tárgyak,
játékok készülnek még a Rumini kapcsán stb.)

Módszer: tanítói közlés
8. Házi olvasmány kijelölése a nyári szünetre
Mikor a gyerekek visszatértek a terembe kijelölöm a nyári kötelező olvasmányt, ami Berg Judit Rumini Munkaforma: frontális
című meseregénye.

A Rumini feldolgozása
Előzmény: Két héttel a feldolgozás előtt felhívom a gyerekek figyelmét arra, hogy hamarosan (két hét múlva) a
Ruminivel fogunk foglalkozni. Azon a héten minden órán a Rumini-könyvvel kapcsolatos feladatok lesznek.
Minden napra át kell majd nézni pár fejezetet, amivel a következő nap foglalkozunk.
A feldolgozás előtti héten többször felhívom a tanulók figyelmét arra, hogy a következő hétre az első négy
fejezetet kell újraolvasni.

1. nap- hétfő
1. óra: Előkészítés
Időpont: az adott év szeptembere, 4. hét
(Előkészületek becsüngetés előtt: a Rumini belső borítóján szereplő térképet felnagyítva kinyomtatom,
és kiteszem a teremben, jól látható helyre.
1. Az olvasmányélmények megosztása
10’

Módszer: beszélgetés
A gyerekek a szőnyegen körben ülnek, körbeadok egy plüss egeret. Akihez a figura kerül, mond egy Munkaforma: frontális
mondatot arról, hogy mi az, ami leginkább tetszett neki a regényben. Aki elmondta a mondatát, az Eszköz: plüss egér
tetszés szerint továbbadja valakinek a játékot. (Figyelek, hogy a végére mindenki sorra kerüljön.)
A mondatot mindenki így kezdi: „Nekem az tetszett a legjobban, hogy…”
Következő körben: „Nekem … volt a kedvenc szereplőm, mert…”

2. Csoportok kialakítása, terem átrendezése. A hét folyamának ismertetése, szabályok, térképen való
előrehaladás, aranytallér gyűjtés elmagyarázása

Mielőtt mindenki visszaülne a helyére, állandó csoportokat alakítok ki a regény feldolgozásához, melyek
szimpátia alapon alakulhatnak. Azok, akik egy csoportban vannak, egymás mellé ülnek, összetolják
padjaikat. Egy csoportban négy, de legfeljebb öt gyerek dolgozhat együtt. A csoportok tagjai innentől a
legénység részei. Az órai munkára a csoportok, azaz majd a hajók legénységei előrehaladhatnak a
Rumini-könyv térképén, amelyet már feltettem a teremben, jól látható helyre. Minden csapat kap egy
hajónaplót, ebbe kell majd írni az általam kijelölt feladatokat. A hajónaplót tollforgóban továbbadják a
gyerekek minden feladat után.
De a gyerekek egyéni értékelést is kapnak. Az órai, egyéni feladatok helyes megoldásáért, és az otthoni,
szorgalmi feladatokért aranytallér matricákat gyűjthetnek. A hét végén összeszámoljuk az
aranytallérokat. A legtöbb aranytallért gyűjtő diákok megkapják a legjobb kapitány címet, amihez
kitűzőt is kapnak.
5’

3. A Rumini-térkép elemzése, olvasmányélmények felevenítése, a hajók beszélő nevének tisztázása
Felhívom a figyelmet a falon látható Rumini-térkép nagyított változatára.
- Mit tudtok leolvasni a térképről?
- Milyen hajókat láttok a térképen?
- Mit tudhattunk meg a Szélkirálynő nevű hajóról a történet során?
- Mit tudhattunk meg az Aranyvadászról?
- Szerintetek miért pont Szélkirálynőnek vagy Aranyvadásznak nevezték el ezeket a hajókat?
- Milyen információkat tudhatunk meg a nevekből?
- Minden csoport találja ki a saját hajója nevét! Próbáljatok ti is olyan nevet adni, amelyből kiderül a
hajó fő jellegzetessége, vagy a legénységének fő tulajdonsága!

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: térkép

25’

4. Kreativitás fejlesztése hajók készítésével alaklemezek segítségével, vágással, ragasztással
Minden csoport elkészítheti a saját hajóját kartonpapírból tanítói bemutatással, alaklemezek segítségével.
A csoporton belül a gyerekek felosztják egymás között a munkát. Ráírják a hajó oldalára a nevét. Vágás
előtt kiszínezik a hajót.
(A csoportok hajói felkerülnek a Rumini-térképre. Rajzszöggel odaillesztem őket a térképre. Minden
csoport a saját hajójával haladhat előre a felnagyított térképen, ha az adott feladatot jól oldották meg.)

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: kartonlap, színes
ceruza, olló, színes lap,
ragasztó

14. ábra45

5’

45

5. Kész munkák értékelése
- Elkészült-e?
- A munka pontossága
- Van-e neve a hajónak? Találó, beszélő nevet adtak-e neki?

14. ábra:, http://www.ikatbag.com/2010/01/narnia-and-north.html, Letöltés dátuma: 2014.03.22.

Módszer: értékelés,
beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: kész munkák

2. óra: 1. fejezet (A Hétágú szigony), és a 2. fejezet (Készülődés)
6’

Módszer:
1.2. Az események felevenítése puzzle segítségével, vázlatírás gyakorlása címadással
tevékenykedtetés
Az első és a második fejezet összes illusztrációját kimásolom a gyerekeknek. Ezeket összevágom és Munkaforma: csoportos
borítékokba teszem. A csoportok feladata, hogy összeillesszék a puzzle-t, majd az asztal jobb oldalára Eszköz: puzzle, hajónapló
tegyék az első fejezet képeit, a balra pedig a második fejezet képeit. Ezután adjanak címeket a képeknek!
A címeket a hajónaplóba írják fel a gyerekek.
Illusztrációk:

15. ábra46

16. ábra47

17. ábra48

Először csak az első fejezethez tartozó címeket hallgatom meg.
15. ábra: Berg, 2006, 9.
16. ábra: Berg, 2006, 12.
48
17. ábra: Berg, 2006, 15.
49
18. ábra: Berg, 2006, 19.
46
47

18. ábra49

10’

6’

1.3. Az első fejezet eseményeinek megbeszélése irányított kérdésekkel
- Kik voltak az első fejezet szereplői?
- Kik a banda tagjai? Keressétek ki a szövegből!
- Mit tudhatunk meg a regény elején Ruminiről?
- A fejezet címe: Hétágyú-szigony, mi ez?
- Mit jelenthet a cégér szó? (felolvasom a mondatot, ahol szerepel:11.oldal)
- Mit tervezett Rizsa a szigonnyal?
- Miért akarta ellopni? Keresd ki a szövegből az (1. oldalon)!
- Mit jelenthet ez a mondat?
- Mi miatt hiúsult meg a lopás?
- Mi történt ezután?
- Miért mondta azt Bojtos Benedek, hogy Rumini a hajósinasa? Keresd ki azt a részt a szövegből!
- Milyen csodaszerek szerepeltek a fejezetben?
- Mit tudott ez a csodaszer?
1.4. Szereplők tulajdonságainak gyűjtése, majd besorolása az adott szereplőhöz
A csapatok kapnak három nevet, ezeket egymás mellé be kell írniuk a hajónaplóba. A név alá 3 perc alatt
tulajdonságokat kell gyűjteni! 3 perc után a csapatok egy borítékban kapnak tőlem papírcsíkokat, amin
szintén tulajdonságok vannak. A cetliken lévő tulajdonságokat párosítani kell a személlyel, majd beírni
ezeket a hajónaplóba (Persze, amit már írtak azt nem kell még egyszer leírni.)
S zer ep lő k: Rizsa, Rumini, Bojtos
Benedek
P ap ír cs íko ko n szer ep lő t ula jdo nságo k: ügyes, jószívű, barátságos, éles eszű,
megbízhatatlan, áruló

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló,
boríték, papírcsíkok

8’

5’

5’

5’

1.5. Drámajáték a fejezet főbb eseményinek eljátszásával
A csapatok húznak egy papírcsíkot, amire az első fejezet valamely eseménye van felírva. El kell
játszaniuk az eseményt, a többi csapatnak pedig ki kell találnia. A megbeszélésre, a szerepek felosztására
2 percet kapnak a tanulók.
P ap ír cs íko ko n: Rizsa és bandája fosztogat, Rizsáék megpróbálják lefűrészelni a hétágú
szigonyt, a tolvajbanda elmenekül, Ruminit nyakon csípi Bojtos Benedek
1.6. Asszociatív írás
Minden csoportnak 2 perc áll a rendelkezésére ahhoz, hogy leírják a hajónaplóba, hogy mi jut eszükbe a
becsületesség szóról.
Tetszőlegesen lehet írni szavakat, vagy szókapcsolatokat, de lehet mondatokat is.

1.7. Beszélgetés a becsületességről az első fejezet alapján
- Keressétek ki az elő fejezetből azt a részt, amikor a becsületességről van szó! (Egy tanuló felolvassa.)
- Miért jó, ha Rumini becsületesen dolgozik?
- Ti mikor vagytok/voltatok becsületesek? Mondjatok példákat!
- Mondjatok példákat arra, ha valaki nem becsületes!
- Mi annak a következménye, ha valaki nem becsületes?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: papírcsíkok

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

1.8. Ötletbörze
Módszer:
Kiosztok mindenkinek egy írólapot. A gyerekektől azt kérem, hogy három-négy mondatban írják le, tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
milyen ötleteik vannak arra, hogy Rizsa és bandája jó útra térjen, miként változtatnák meg őket.
Eszköz: írólap

3. óra: 2 fejezet (Készülődés) és 3. fejezet (A Ragacs-tenger)
4’

10’

6’

2.1. )Puzzle képek címeinek megbeszélése
Visszatérünk a 2. fejezet illusztrációiból kirakott puzzle-höz.
Megbeszéljük a képeknek adott címeket.

2.3. A fejezet eseményeinek megbeszélése irányított kérdésekkel
- Kiket ismerhettünk meg a második fejezetben?
- Mit csináltak Ruminiék a mentőcsónak alatt?
- Milyen magyarázatot adott Rumini Negrónak, miért nem dolgozott?
- Mi volt ráírva a rakományra?
- Milyen csodaszere volt Ruminiek?
- Honnan szerezte?
- Mi történt, mikor ráöntötte az ebihalra?
2.3 Jellemtérkép készítése
Kiosztok minden csoportnak két darab A/4-es lapot. Az egyik lap közepére a Rumini nevet, a másikra a
Balikó nevet írtam. A gyerekek feladata, hogy jellemtérképet készítsenek a két szereplőről, azok alapján,
amiket eddig megtudhattunk róluk.

Módszer: megbeszélés
Munkaforma: frontális
Eszköz: puzzle, címek

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

Módszer:
tevékenykedtetés,
Munkaforma: csoportos
Eszköz: A/4-es lap

3. fejezet (A Ragacs-tenger)
8’

8’

9’

Módszer:
3.1) A fejezet eseményeinek felidézése fürtábra segítségével
tevékenykedtetés
Minden csoport kap egy nagy csomagolópapírt, amire felírják középre a fejezet címét: A Ragacs-tenger. Munkaforma: csoportos
A gyerekek feladata, hogy olyan szavakat, szókapcsolatokat írjanak a fürtábrára, ami eszükbe jut a Eszköz: csomagolópapír
Ragacs- tengerről. Mikor a csoportok elkészülnek, akkor felteszem a táblára a csomagolópapírokat, és
együtt megnézzük, hogy melyik csoport mit írt, majd elemezzük a fürtábrákat. Megnézzük a
hasonlóságokat és a különbségeket.
3.2) A fejezet eseményeinek felidézése tartalommeséléssel
A tanulóknak adok egy percet, hogy belenézhessenek a fejezetbe. Ezután becsukják a könyvet, majd el Módszer: beszélgetés
kell mesélniük a történet tartalmát úgy, hogy minden tanuló csak egy mondatot mondhat. Én kezdem az Munkaforma: frontális
első mondatot. Például, a Szélkirálynő nevű kereskedőhajót a déli szél rossz irányba sodorta. Ezután Eszköz: Rumini-könyv
kiválasztok egy tanulót, aki szintén mond egy mondatot, majd ő választja ki a következő gyereket.

3.3) Érvelés a történet szereplőinek szemszögéből Rumini mellett, vagy ellen
Az eddigi három fejezet alapján nagyon sok minden kiderült Ruminiről, többek között az is, hogy
melyik szereplővel milyen a kapcsolata.
A csoportok kihúzzák valamely szereplőt (Bojtos Benedek, Negró, Balikó) és a különböző szereplők
szemszögéből érvelniük kell amellett, vagy az ellen, hogy Ruminire szükség van-e a hajón.
Minden csoport 2 percet kap, hogy vázlatosan leírják éveiket a hajónaplóba. Ezután mondják el érveiket
és vitatkozzanak azzal a csoporttal, aki pont ellentétes véleményen van.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló

4. óra: 4. fejezet (A lakatlan sziget)
5’

Módszer:
4.1) A cselekmények felidézése a fejezetből kivett szövegrészletek sorba rendezésével
tevékenykedtetés
Minden csoport kap egy borítékot, melyben papírcsíkok vannak. A papírcsíkokon a fejezetből kivett Munkaforma: csoportos
szövegrészletek vannak. A csoportok feladata az, hogy a szövegrészleteket elolvassák, majd történés Eszköz: papírcsíkok
szerint sorba rendezzék azokat.
S zö vegr ész let
ek:
„Sebestyén ügyesen manőverezett, és néhány perc múlva Negró és Dundi Bandi leeresztették a
horgonyt.”
„Fát kell szereznünk a javításhoz, és az élelmiszerkészletünket is fel kell tölteni. Ha laknak
bennszülöttek a szigeten, talán egy-két kenut is vehetünk tőlük az elveszett mentőcsónakok helyett.”
„ – Jó nagy pusztítást végzett a polip – csóválta a fejét a kapitány. – Minél hamarabb meg kell javítani a
faszerkezetet. Veszélyes így hajózni tovább. Ez a hátsó rész nem bír ki még egy vihart.”
„- Föld a láthatáron! Mindenki a korláthoz rohant és a szemét meresztette a távolba.” Sajtos Pedro, az
őrszem, a magasból mutatta az irányt, a kapitány pedig szeméhez emelte a távcsövet.”
„ Akkor most kikötünk – adta ki a parancsot a kapitány. Legyetek óvatosak, és ne menjetek túl messzire
a hajótól, hogy meghalljátok a dudaszót, ha jelt adok az indulásra. „

15’

4.2) Saját sziget tervezése
Minden csoportnak adok egy csomagolópapírt, amelyre meg kell tervezniük a saját szigetüket. A szigetet
felülnézetből kell rajzolni.
Először a gyerekeknek meg kell beszélniük azt, hogy mekkora legyen a sziget, hova szeretnék elhelyezni
a csomagolópapíron.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: csomagolópapír,

- Találjátok ki a sziget nevét!
- Találjátok ki az élőlényeit, növényeit!
- Próbáljatok képzeletbeli lényeket, állatokat, növényeket alkotni!

színes ceruza

A nap összefoglalása
5’

a) Dramatizálás - Pillanatkép
Minden csapat kiválasztja a négy fejezetből azt az eseményt, ami nekik a legjobban tetszett és Módszer:
fényképszerűen, mozdulatlanul megjelenítik az osztály előtt. A többi csoport feladata, hogy kitalálja, tevékenykedtetés
hogy mit jelenítettek meg, és melyik fejezetben volt.
Munkaforma: csoportos

5’

b) Humoros részek keresése és kigyűjtése az eddig olvasott négy fejezetben
Módszer:
A gyerekek feladata az, hogy az eddig olvasott négy fejezetből gyűjtsenek ki humoros részeket egy
tevékenykedtetés
írólapra. Célszerű, ha felosztják egymás között azt, hogy ki melyik fejezetben keresgéljen.
Munkaforma: csoportos
Eszköz: Rumini-könyv

15’

c) Plakátkészítés csoportmunkában a humoros részekről
A gyerekek plakátot készítenek egy szabadon választott humoros részről. A plakátra lehet írni, rajzolni.
Módszer:
A plakát készítésekor figyelme kell venni a következő szempontokat:
tevékenykedtetés
Az eddigi négy fejezet témájához kapcsolódjon, humoros részleteket ragadjon meg.
Munkaforma: csoportos
A plakáton legyen szöveg is.
Eszköz: A/3-as lap
A szöveg és a kép töltse ki az egész lapot.

d) Házi feladat: holnapra a következő négy fejezet újraolvasása (5., 6., 7., 8.)
e) Szorgalmi feladat: A négy fejezet csodás, mesebeli tárgyainak kigyűjtése, majd ezek közül (szabadon
választhatóan) egy lerajzolása

2. nap- kedd
1. óra: 5. fejezet (Fabatkák)
5’

12’

Szorgalmi feladatok ellenőrzése, megbeszélése
Közösen megbeszéljük az elkészített szorgalmi feladatokat.

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: szorgalmi feladat

5.1) A cselekmény felidézése feladatlap segítségével
Minden csoportnak adok egy feladatlapot, amelyen kérdéseket tettem fel az adott fejezetből. A
csoporttagok feladata, hogy megválaszolják a kérdéseket. Tollforgóban minden tagnak jut egy kérdés,
amire válaszolnia kell a saját szavaival. Mikor végeztek a feladatlappal, akkor megnézik, hogy ki mit írt,
és ha valaki nem ért egyet, vagy más véleményen van, akkor kinyithatják a könyvet, utánanézhetnek, és
kijavíthatják.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: feladatlap

Kér
dé
sek:
- Mikor a legénység kikötött a szigeten hány csoportra osztódtak, hogy felderítsék a szigetet?
- Kikkel együtt ment felderítő útra Rumini?
- Milyen különleges növényt szeretett volna találni Cincogi doktor?
- Mire jó ez a növény?
- Rumini és Balikó felmászott egy fára. Mi történt a többiekkel ezalatt, és miért?

- Kik azok a fabatkák?
- Miért kötözték meg a fabatkák a legénységet?
- Mit csinált Rumini a két fabatkával?
- Mit csináltak a fabatkák a legénységgel?
- Mihez kell a fabatkáknak segítség?
6’

17’

5.2) Rumini és Balikó jellemtérképének folytatása
Módszer:
A fejezet alapján a tanulóknak folytatniuk kell a korábban készített jellemtérképet, mert a két szereplő
tevékenykedtetés
további tulajdonságait ismerhettük meg.
Munkaforma: csoportos
Eszköz: jellemtérkép

5.3) Naplóírás az egyik szereplő szemszögéből
Balikó és Rumini úgy gondolja, hogy erről a különös napról naplóbejegyzést készít. Ezért minden
csoportnak ki kell választania az egyik szereplőt, és az ő szemszögéből leírnia a fejezet eseményeit. A
csoport minden tagja készít naplóbejegyzést, de a csoport tagjai mind ugyanarról a szereplőről írnak –
azaz a tagoknak meg kell állapodniuk egy szereplőről.
A naplóírás előtt a napló műfaj jellemzőinek felevenítése:
- E/1.-ben vagy T/1.-ben íródik
- időponthoz kötött (dátum szerepel a bejegyzések elején)
- az elbeszélő számára fontos eseményeket, azokkal kapcsolatos érzéseit, véleményét tartalmazza
- személyes, a stílusa közvetlen, a formája kötetlen
(Piszkozatlapok kiosztása)
(Lehet hozzá rajzot is készíteni.)

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz. lapok, füzet

Miután elkészültek a piszkozattal a gyerekek csoportonként kimennek, és felolvassák a falnak.
Ezután javítják a hibáikat, majd leírják a füzetbe a fogalmazást.
5’

Értékelési szempontok:
- Fel lehet ismerni, hogy melyik szereplő írta a naplóbejegyzést?
- Kiderül az, hogy naplórészlet? Miből?
- Mitől személyes?
- Milyen tanácsot adnátok, mitől lehetne még jobb a fogalmazás?

Módszer: értékelés,
megbeszélés
Munkaforma: frontális
Eszköz: kész
fogalmazások

2. óra. 6. fejezet (A Vörös felhő)
8’

6.1) A fejezet eseményeinek felidézése párbeszédrészletek sorba rendezésével
Minden csoport kap egy feladatlapot, melyen a fejezetből kivett párbeszédrészletek olvashatóak. A
gyerekeknek meg kell állapítaniuk, hogy ki mondta kinek, majd ezután a történet szerint sorba kell
rendezniük őket.
Párbeszédrészletek (helyes sorrendben):
- Gyere Rumi, menjünk vissza a hajóra. Körülnézünk a fegyverek és a rakomány között. Hátha eszünkbe jut valami.
- Hahó Rumini, Balikó! Csakhogy végre előkerültetek- harsant a fedélzeten.
- Szóval reggelig kaptatok haladékot.
- És mi lesz, ha reggelig nem sikerül kiirtani a férgeket?
- Legjobb lenne méreggel etetni őket, hogy elpusztuljanak.
- Ez az! A kertészek bepermetezik a fákat, úgy irtják ki az élősködőket. Kár, hogy nincs kertészetben használt
permetezőanyagunk vagy féregirtónk.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: feladatlap

- Kertészetről jut eszembe, lehet, hogy mégis van segítség!
- Ez az. Kertészeti méreg, férgek és kártevők irtására. vízben kell feloldani, aztán lehet permetezni meg locsolni vele.
Elpusztít ez minden férget.
- Mégsem lesz jó ez a méreg. Lehet, hogy a fabatkák is megbetegszenek tőle. Meg az a rengeteg hernyó. Őket is sajnálom…
Egyszer majd pillangó lesz belőlük.
- Hogy ez eddig nem jutott eszembe! Az öregítő szirup. Feloldjuk egy hordó vízben, és azt permetezzük a fákra. A hernyók
megöregszenek, vagyis kifejlődnek, és pillangó lesz belőlük. Gyerünk!

7’

25’

6.2) A fejezet befejezése beszélgetéssel, párbeszéddel
A gyerekek folytatják a történetet úgy, hogy ők is csak párbeszédben, valamelyik szereplő nevében Módszer:
tevékenykedtetés
beszélgethetnek egymással.
Munkaforma: csoportos
Segítségként megadom a szereplőket: Rumini, Balikó, Batka sziget királya, Bojtos Benedek, Pille,
Komló
6.3) Pillangók készítése papírgurigából
Módszer:
A fabatkák fáit pusztító hernyókból gyönyörű pillangók lettek, mikor az öregítő szirup rájuk csöppent.
- Hogy néztek ki ezek a pillangók? Keressétek ki a szövegből! A gyerekek is elkészíthetik ezeket a tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
pillangókat.
Eszköz: papírguriga,
színes lap, ragasztó, olló

19. ábra50

5’

Módszer: értékelés,
megbeszélés
Munkaforma: frontális
Eszköz: elkészített
pillangók

6.7) Munkák értékelése
- Pontos-e a vágás, ragasztás?
- Befejezett-e a munka?
- Mennyire használt sok színt?

3. óra: 7. fejezet (Sárkány-szoros)
10’

50

7.1) A cselekmények felidézése beszélgetéssel
- A Batka-szigetet után merre tart a Szélkirálynő?
- Miért fél a legénység ettől az úttól?
- Hogy hívták régen ezt a környéket? Miért nevezték így?

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

19. ábra: http://4.bp.blogspot.com/-wu7vDH0AGbY/UVW525-MD0I/AAAAAAAAGow/jC_T0KhExXg/s1600/wc+pap%C3%ADr+guriga+pillang%C3%B3.jpg,
Letöltés dátuma: 2014.04.02.

- Miért kell óvatosnak lenni errefelé?
- Miből tudhatjuk meg, hogy az átjárónál van-e a sárkány?

- Mit csinált a Szélkirálynő legénysége mikor meglátta a ködöt?
- Kezdetben milyen zajlott a harc? Miért?
- Mi volt Rumini ötlete?
- Elaludt a víztől a sárkány? Mi lett a fejezet vége?

30’

5’

7.2) Sárkány papírmasé készítése
Beszélgetek a gyerekekkel arról, hogyan nézhet ki egy sárkány. Milyen lehet a Ruminiben szereplő
sárkány. Mutatok pár képet sárkányokról, majd a gyerekek feladata lesz, hogy elkészítsék a saját
papírmasé sárkányukat. A papírmasé készítéséhez a technikát először bemutatom. Elmagyarázom a
lépéseket.

7.3) Az elkészült munkák értékelése
- Elkészült-e?
- Munka pontossága

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: újságpapír,
ragasztó, festék

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: kész munkák

4. óra: 8. fejezet (Orom-sziget kincse)
10’

8.1) A cselekmények felidézése vázlatírással
A csoportoknak az a feladata, hogy közösen részekre osszák az adott fejezetet. Adjanak ezeknek a
részeknek címet, ezeket írják le a hajónaplóba. A címek alá pedig maximum három mondatban foglalják
össze az adott rész eseményeit.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: Rumini-könyv

10’

20’

5’

8.2) Kifejező olvasás gyakorlása, a szövegrész megbeszélése
A csapatok tagjai tagjának (halkan, hogy ne zavarják a többi csapatot) felolvasnak egy szövegrészletet.
Kiosztják egymás között a szerepeket. Majd a táblára felírt kérdésekre válaszolnak.
Szerepek: mesélő, Rumini, Balikó, kapitány
74. o-tól: „A két barát a raktár ajtajában körülkémlelt. 76. o. elejéig: „ Majd megyek egyedül. Legalább
nem kell hallgatnom a nyavalygását.”
Kér dé sek:
- Milyen jelöléseket látott a két barát a térképen?
- Bojtos Benedek magához hívatta Ruminit. Miről beszélgettek?
- Hogyan változtatta meg Rumini a tervét?
- Balikó is Ruminivel tart? Miért?
8.3) Kincses térkép tervezése
Megbeszéltük, hogy nézett ki Rumini kincses térképe.
Tervezzetek ti is egy kincses térképet!
- Mi lehet egy kincses térképen?
- Milyen jelöléseket használnak?
8.4) Értékelés
- Érthetőek-e a térkép jelölései?
- Elkészült-e a térkép?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: Rumini-könyv

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: csomagolópapír
Módszer: értékelés
Munkaforma: frontális
Eszköz: kész munkák

5. óra: A nap összefoglalása
17’

1. Tudósítás írása
Minden csoport húz egy papírcsíkot, amin az aznap feldogozott valamely fejezetcím szerepel. A csoport
tagjainak az adott fejezetről tudósítást kell írniuk.
A tudósítást egy bulvár újságnak, vagy egy híradós műsornak írhatják. A csoport közösen dönt, hogy
melyiket választja. Minden tanuló külön tudósítást ír, de egyazon témáról.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: füzet

- Képzeljétek el, hogy egy hírműsornak, újságnak dolgoztok, és ti számoltok be az adott fejezet legfontosabb
eseményeiről.
A hír jellegzetességeinek megbeszélése:
- érdekes, figyelemfelkeltő legyen
- ne legyen túl hosszú.
- témája: ha újságcikk, akkor szórakoztató legyen, ha híradós tudósítás, akkor tárgyilagos, tényközlő legyen
- hangneme: ha újságcikk, akkor közvetlen, ha híradós műsor tudósítása, akkor hivatalos

10’

2. Dramatizálás
Minden csoport választ az aznap feldolgozott fejezetek közül egyet. Keres ebből a fejezetből egy olyan jelenetet,
amelyet el szeretnének játszani az osztálynak. A drámajáték során lehet beszélni is.
A többi csoport megpróbálja kitalálni, hogy melyik fejezetből adtak elő, és mit.
A tanulók 3 percet kapnak arra, hogy felkészüljenek.

16’

3. A kreativitás fejlesztése fabatkák rajzolásával
A gyerekek kikeresik a szövegből, hogy milyenek a fabatkák. Ezután az a feladatuk, hogy ők is
rajzoljanak egy ilyen lényt.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: A/4-es lap, színes
ceruzák

2’

3. Házi feladat: következő órára a 9., 10., 11., 12. fejezetek újraolvasása
4. Szorgalmi feladat: Találj ki te is egy mesebeli lényt! Írd le a főbb tulajdonságait, és rajzold is le!

3. nap- szerda
1. óra: 9. fejezet (Az Aranyvadász)
10’

5’

Szorgalmi feladat ellenőrzése
9.1. A fejezet eseményeinek felevenítése beszélgetéssel
- Mihez kezdett először Rumini, mikor rájött, hogy a Szélkirálynő elhajózott a szigetről?
- Mi volt annak a hajónak a neve, ami még kikötött a szigeten?
- Kikből állt a hajó legénysége?
- Kik azok a kalózok?
- Miért merészkedett fel Rumini az idegen hajóra?
- Mit csináltak ekkor a patkányok?
- Mitől ébredtek fel?
- Mi történt Ruminivel?
- Mi volt a kisegér szabadulási terve?
- Mi történt ezután?
- Hová indultak a kalózok?
9.2 Jellemtérkép bővítése
A gyerekek előveszik a Ruminiről írt jellemtérképüket. Majd az feladatuk, hogy bővítsék
tulajdonságokkal a jellemtérképet a fejezet alapján.
- Milyen új tulajdonságot, tulajdonságokat írhatunk még Ruminihez a fejezet alapján?

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: jellemtérkép

5’

20’

5’

9.3 Beszélő nevek megbeszélése, és alkotása
A gyerekek kikeresik a szövegből a patkánykalózok nevét. (Maxi, Sunyi, Málé, Fazék, Káró)
- A név alapján mit tudhatunk meg az egyes szereplőkről?
- Mire utalnak a nevek?
- Képzeljétek el, hogy ti vagytok a patkánykalózok. Mindenki találjon ki egy olyan nevet, amely utal az
ő belső vagy külső tulajdonságára.
Mutatkozzatok be néhány mondatban.
9.4 Levél írása
Rumini nagyon unatkozik a kamrában, hogy rázárták az ajtót. Gondolja ír Balikónak egy levelet, hogy
fogságba esett. A levelet egy palackban szeretné beledobni a tengerbe.
A gyerekek feladata, hogy megírják Rumini segélykérő levelét. Először piszkozatot írnak, majd
kimennek, felolvassák a fogalmazásaikat a falnak. Mikor javították a hibáikat, leírják a füzetbe a
fogalmazást.
Levél
jellegzetességei:
- van feladója és címzettje
- megszólítással kezdődik
- elköszönéssel zárul
- ha baráti levél, akkor közvetlen a hangneme
9.5 Néhány levél meghallgatása, értékelése
- Betartotta-e a levél kritériumait? (feladó, címzett stb.)
- Kiderül belőle, hogy egy segélykérő levél?
- Milyen tanácsot adnál a levélírónak?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: Rumini-könyv

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: füzet

Módszer: értékelés,
megbeszélés
Munkaforma: frontális
Eszköz: kész
fogalmazások

2. óra: 10. fejezet (Tengeri csata)
5’

8’

6’

6’

10.1 A fejezet eseményeinek felevenítése tartalommeséléssel
Össze kell foglalni a történet eseményeit úgy, hogy minden tanuló csak egy mondatot mondhat.
10.2 A fejezet eseményeinek felevenítése válogató olvasással
A gyerekeknek ki kell keresniük az adott fejezetből a kérdésekre a válaszokat.
- Milyen fontos információt tudott meg Rumini a kalózoktól?
- Hogyan figyelmeztette Rumini a többi hajót a veszélyre?
- Hogyan fogták el Ruminit?
- A kapitány kérdezgette Ruminit, hogyan került a fedélzetre. Mit válaszolt először a kisegér?
- A kalózok rájöttek, hogy nem mondott igazat, mit válaszolt másodjára?
- Rumini miért nem az igazat mondta?
- Mi a kalózhajó úti célja?
10.3 Beszélgetés a hazugságról példák alapján
- Mi a következménye annak, ha valaki sokszor hazudik?
- Van-e különbség a hazugságok között? Mondjatok rá példát!
- Van olyan körülmény, amikor szabad hazudni?
- Az eddig olvasott fejezetekben hol találkoztunk olyannal, hogy egy szereplő nem mondott igazat?
- Volt-e már veletek olyan, hogy valaki nem mondott igazat? Miért tette? Mi lett a következménye?

10.2 A fejezet összefoglalása történetpiramis segítségével
A gyerekek az adott fejezetet összefoglalják történetpiramis segítségével.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: frontális

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni

1 szó: főszereplő neve
2 szó a helyszínről
3 szó a főszereplőről
4 szó a problémáról
5 szó az eseményről
6 szó a megoldásról

10’

10’

Eszköz: füzet

11. fejezet: (Fogságban)
11.1 A cselekmények felidézése vázlatírással
A csoportoknak az a feladata, hogy közösen részekre osszák az adott fejezetet. Adjanak ezeknek a
részeknek címet, ezeket írják le a hajónaplóba. A címek alá pedig maximum három mondatban foglalják
össze az adott rész eseményeit.
11.2 A fejezet összefoglalása totóval
1. A fogságba ejtett ürgék legalább….. voltak.
(1) harmincan
(2) kilencen

(X) tizenöten

2. ……. és…… nevű ürge ellenségesen közeledett Ruminihez.
(1) Savó és Kasza
(2) Dini és Kasza
(X) Beretva apó és Csocsó
3. Csocsó nagyon rosszul érezte magát, mert ………….
(1) tengeri beteg volt.
(2) megsebesült a csatában.
(X) lázas volt.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: Rumini-könyv

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: feladatlap

4. Rumini felajánlotta a betegnek a recefice fa kérgét, melyet Beretva apó……..
(1) egyben megetetett Csocsóval.
(2) összemorzsolt, vízbe tette, majd megrázta a kulcsot és megitatta a beteggel az oldatot.
(X) összemorzsolt, vízbe tette, majd megrázta a kulacsot és megitatta a beteggel az oldatot, ezután a
sebre is öntött a gyógyszerből.
5. A kalózok azért ejtették fogságba az ürgéket, hogy….
(1) megegyék őket.
(2) rabszolgájukká tegyék őket.
bazárba.

(X) eladják őket rabszolgának a pelevári

3. óra 12. fejezet (Hová tűnt Rumini?)
10’

12.1 Események felidézése beszélgetéssel, irányított kérdésekkel
- Melyek a fejezet helyszínei?
- Miért csak későn vették észre, hogy Rumini nincs a hajón?
- Mit mondott Bojtos Benedek mikor Balikó elmesélte, hogy Rumini eltűnt?
- Miért nem fordulhattak vissza rögtön a kisegérért?
- Miért ragaszkodik a pele király a hajók átvizsgálásához?
- Mikor átvizsgálták a hajót merre folytatták útjukat?
- Meddig keresték az Orom-szigeten Ruminit?
- Mikor elhagyták Orom-szigetet hová mentek?
- Mit szólt a Pampogi úr a megkapott rakományhoz?
- Milyen kárpótlást rótt ki a megkésett és megrongált rakományért

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

10’

12.2 A szereplők tulajdonságainak rögzítése Ki vagyok én? játékkal
Módszer:
Egy gyerek kijön az osztály elé, és gondol egy szereplőre. Akit az osztályból felszólít, az kérdezhet tőle tevékenykedtetés
egyet. A kint álló igennel és nemmel felelhet. A kérdező gyerekek csak külső és belső tulajdonságokra Munkaforma: frontális
kérdezhetnek rá. Ha valaki kitalálja, hogy a kint álló kire gondolt, akkor ő mehet az osztály elé.

20’

12.3 Felderítő térkép készítése
Mikor a Szélkirálynő legénysége visszament Orom-szigetre, hogy megkeresse Ruminit csapatokra
osztódtak, hogy sikeresebb legyen a keresés. De ehhez terv is kell, hogy ki merre menjen, ki melyik
csapatba tartozzon.
- Készítsétek egy felderítő térképet, melyre rajzoljátok föl, hogy melyik csapat merre keresi Ruminit. Az
egész szigetet fésüljétek át!
- Használjatok jelzéseket, színeseket!

5’

12.4 Értékelés
- Befejezte-e a csapat a munkát?
- Értelmezhetőek-e a térkép jelölései?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: csomagolópapír

Módszer: értékelés,
megbeszélés
Munkaforma: frontális
Eszköz: kész térképek

4. óra: A nap összefoglalása
5’

1. Ötletbörze Rumini megmentésére
A gyerekeknek az a feladatuk, hogy ötleteket gyűjtsenek Rumini megmentésére.
- Hogyan mentenétek meg Ruminit, ha a Szélkirálynő helyében lennétek?

1’

2. Célkitűzés: leíró fogalmazás készítése

5’

3. Címadásra ötletek
A gyerekek először összegyűjtik, hogy milyennek kell lennie egy címnek.
(A témához kell kapcsolódnia, tartalomváró legyen, rövid, tömör stb.)
Az ötleteket felírom a táblára.

5’

24’

4. Szó- és kifejezésgyűjtés
A gyerekek összegyűjtik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek utalnak a tartalomra. (Rumini
megmentésére.)
Ezeket felírom a táblára.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Módszer: tanítói közlés

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: füzet
Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: füzet

5. A fogalmazás megírása
Módszer:
A gyerekeknek írólapot adok, melyre a piszkozatot megírhatják.
tevékenykedtetés
Aki elkészült, az kimegy a teremből a falnak felolvassa a fogalmazását, majd visszamegy a terembe, Munkaforma: egyéni
Eszköz: írólap
javítja hibáit. Leírja a füzetbe a kész fogalmazást

5’

6. A kész fogalmazások értékelése
Meghallgatok pár fogalmazást
- cím, tartalom
- Milyen tanácsot adnál a levélírónak?

Módszer: értékelés,
megbeszélés
Munkaforma: frontális
Eszköz: fogalmazások

7.Házi feladat: másnapra újraolvasni a 13-16. fejezetet
8. Szorgalmi feladat: Humoros nevek alkotása
Szorgalmi feladatnak a gyerekek minél több
hangzású nevet írhatnak
4. humoros
nap – csütörtök
1. óra: 13. fejezet (A pelevári bazár)
Szorgalmi feladat ellenőrzése, megbeszélése
2’

3’

13.1. Asszociatív írás
Minden csoport 2 percet kap arra, hogy leírja, milyen szavak jutnak eszébe a pelevári bazárról.

13.2 Dramatizálás előkészítése
- Milyen más szót mondhatunk a bazárra?
- Mit csinálnak a bazárban, piacon?
- Kik a résztvevők?
- Milyen termékeket lehet venni a piacon?
- Milyen információkat kérdezhet a vevő?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos

- Milyen információkat közölhet az eladó?

3’

6’

5’

13.3. Dramatizálás előkészítse megbeszéléssel
Módszer: beszélgetés
A gyerekek eljátszanak egy piaci vásárlási jelenetet a Ruminiből. Tehát a szereplők egerek, az eladók Munkaforma: frontális
pedig állatok. A fizetési eszköz az arany, de akár cserélni is lehet.
A csoport tagjai felosztják egymás között, hogy ki/kik az eladó(k), mit árul(nak), ki/kik a vevő(k), mit
szeretne/szeretnének venni. Lehet valami csodás tárgyat, eszközt, de akár hétköznapi dolgokat is árulni.
Három percet adok arra, hogy a csoportok megbeszéljék, és felosszák egymás között a szerepeket.

13.4 Drámajáték
Minden csoport eljátssza a jelenetet, majd az osztály közösen megbeszéli a produkciókat.

13.5 Az események felidézése beszélgetéssel
- Bojtos Benedek visszatért a királyi udvarból a hajóra. Miről számolt be a legénységnek?
- Balikó milyen tárgy segítségével szerette volna megkeresni Ruminit?
- Mit tudott ez a tárgy?
- Hol lehet, és kitől lehet ezt a tárgyat beszerezni?
- Nincs pénzük erre az eszközre. Mit tesznek, hogy legyen pénzük?
- Hogyan találkoznak Balikóék Rufus mesterel?
- Mit ígérnek cserébe a vén pocoknak?
- Mit mond Balikó, hogyan szerzik meg a két aranyat?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

5’

13.6 Jellemtérkép továbbrajzolása
Balikó új tulajdonságait ismerhetjük meg ebben a fejezetben.
- Mikor változik meg Balikó?
- Minek a hatására?
- Kihez hasonlítja Roland Balikót?

16’

13.7. Felhívás írása eltűnt személy keresésére
Balikónak és barátainak több esélye van megtalálni Ruminit, ha rövid felhívásokat írnak barátjuk
megkeresésére, majd ezeket kiragasztják az utcára. A szöveg alá le is rajzolják barátjukat, hátha valaki
kép alapján felismeri.
- Milyen fontos információkat kell közölni az eltűnt személyről?
- Milyen legyen a felhívás terjedelme?
- Milyen elérhetőségeket lehet megadni?

5’

13.8. Felhívások értékelése, megbeszélése
- Tényleg hasonlít-e egy felhívásra?
- A fontos információkat tartalmazza az adott személyről?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: jellemtérkép

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló

Módszer: értékelés,
megbeszélés
Munkaforma: frontális
Eszköz: kész felhívások

2. óra: 14. fejezet: (Félszemű Morti)
Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: képek

14.1. Események felidézése képolvasással
5’

8.ábra51

- Kik vannak az első képen?
- Hol beszélgetnek?
- Mit csinálnak?
- Milyen alkut kötnek?
- Mikor és hol történik a rabok cseréje?
- Hogyan történik?

51
52

Berg, 2006,142.
Berg, 2006, 146.

9.ábra52

- Kik vannak a második képen?
- Hol vannak?
- Mi történik?

Módszer:

10’

tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: totó

14.2 Események felidézése totóval
1. A kalózok átöltöztek kereskedőruhába és átszálltak a/ az
(1) Aranyvadászra.

(2) Szélkirálynőre.

(X) Kalmárra.

2. A rabszolga kereskedőt …….. hívják.
(1) Kárónak

(2) Félszemű Mortinak

(X) Lutrinak

3. A rabokat éjjel adják át, majd egy ……….. vezetik őket.
(1) föld alatti folyosóba

(2) hajóra

(X) cellába

(2) nem volt elégedett,
mert volt köztük egy beteg.

(X) nem volt elégedett,
mert nem voltak elég sokan.

4. Félszemű Morti……..
(1) elégedett volt az áruval.

5. A rabokat egy föld alatti folyósón vezették, majd……………..zárták őket.
(1) egy vasajtó mögé

5’

(2) rács mögé

(X) faajtó mögé

14.3 Asszociatív írás
Az ürgéket és Ruminit bezárták egy levegőtlen terembe, megkötözve, a sötétbe, egy vasajtó mögé.
2 perc alatt a tanulóknak szavakat kell gyűjteniük arra, hogyan érezhették magukat a rabok! Mit

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló

gondolhatnak, mit érezhetnek?
(ellenőrzés 2 perc letelte után)
10’

15’

14.4 Ötletbörze
A gyerekeknek minél több ötletet kell gyűjteniük arra, hogy ők miként mentenék meg a szereplőket.
- Ti hogyan segítenétek rajtuk?

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális

14.5 Eseménykép készítése
A gyerekek feladata, hogy ők is rajzoljanak egy eseményképet, arról, hogy miként menekülnek meg a Módszer:
tevékenykedtetés
rabok. Az ötleteik egyikét rajzolják le.
Munkaforma: egyéni
Eszköz: írólap
3. óra 15. fejezet (A látószelence)

10’

15.1 Események felidézése feladatlappal, tollforgóval
Módszer:
Minden csoportnak adok egy feladatlapot, amelyen kérdések vannak. A gyerekeknek tollforgóban kell tevékenykedtetés
megválaszolniuk a kérdéseket.
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv
1. Hány órára megy Balikó Rufus mesterhez?
2. Mit visz magával?
3. Hogy nézett ki Naftalin Rufus?
4. Hány éves volt?
5. Írj legalább három tulajdonságot a mágusról!
6. Mit adott Balkió a segítségért cserébe?
7. Mit látott Balikó a szelencében?

8. Mi volt az ötlete, hol lehet Rumini?
9. Miért nem tudják a pandúrok Félszemű Mortit elkapni?
10. Miért nem találja meg senki a rejtekhelye bejáratát?
11.Mi történt Rufus mester lányával?
6’

8’

15.2 Ötletbörze
A gyerekeknek az a feladatuk, hogy 2 perc alatt minél több ötletet gyűjtsenek arra, hogy ha ők lennétek
a pandúrok, akkor hogyan fognák el Félszemű Mortit. (2 perc után közösen meghallgatjuk az ötleteket.)

15.3 Drámajáték
A gyerekek választanak a fejezetből egy részt, megbeszélik, felosszák egymás között a szerepeket. A
csoportok eljátsszák a jelenetet, a többiek pedig igyekeznek kitalálni.
16. fejezet: (A kazamaták)

6’

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló

16.1 Események felidézése beszélgetéssel
- Mi az a kazamaták?
Válasszátok ki a lehetőségek közül:
a) föld alatti erődítmény, börtön
b) kincstár
c) rablók tanyája
- Mi Balikó terve, hogy akar bejutni a kazamatákba?
- Kik kísérték el?
- Milyen eszközök voltak a segítségükre?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könnyv

- Hogyan jutott be Balikó a szellőzőjáratba?
- Mikor leereszkedett a kötélen, hova érkezett?
- Hogyan akarnak ezután megszökni?
- Mindenki beleegyezett a tervbe?
- Milyen fegyvert visz le Balikó a többieknek?
15’

16.2 Föld alatti erődítmény tervezése
A gyerekeknek föld alatti erődítményt, kazamatát kell tervezniük. Le kell írniuk, hogy néz ki, mikor
Módszer:
épült, miért, hogyan lehet megközelíteni stb.
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: füzet
4. óra: 17. fejezet: (A szökés)

8’

17.1 Események felidézése tartalommeséléssel
A gyerekek a szőnyegen körben ülnek. Megpróbálják elmesélni a fejezetet úgy, hogy minden tanuló csak
Módszer: beszélgetés
egy mondatot mondhat!
Munkaforma: frontális

7’

17.2 Események felevenítése részekre osztással és címadással
A csoportoknak részekre kell osztaniuk a fejezeteket, majd címet kell adniuk a részeknek.
Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló

30’

17.3 Varázstárgy formázása agyagból
A tanulóknak olyan varázstárgyat kell kitalálniuk, amelyek segítségével ők megszöktetnék a rabokat.
Mikor kitalálták a varázsképességű tárgyat meg kell formálniuk anyagból. (Mutatok mintának néhány
agyagedényt, és bemutatom a megformázást is.)

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: agyag

5. óra: A nap összefoglalása
45’

1.Könyvtárhasználattal
Ismeretterjesztő könyvek keresése föld alatti erődítményekről, várbörtönökről.
Az adott könyv a témára vonatkozó fejezetének elolvasása, majd ismertetése a többiekkel.
Minden csoport keressen egy könyvet! Olvassa el az erődítményről, föld alatti rejtekhelyről szóló részt,
majd ismertesse az osztállyal az olvasottakat!

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: könyvtári
könyvek

Házi feladat: 18. 19. 20. 21. fejezet újraolvasása

4. nap- péntek
1. óra: 18. fejezet: (A pele király udvara)
5’

18.1 Események felidézése beszélgetéssel
- Mit csináltak Félszemű Mortival és kalózaival?
- Miért bilincselték meg Ruminit és Balikót is az őrök?
- Minek a segítségével szedik le a bilincset?
- Minden bezárt ürge és egér ehetett, mi történt ezután?

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

- Miért lett mérges a király Pampogi úrra?
- Milyen értékeket raboltak el a kalózok a pele királytól?
- Hova rejtették őket?
- Rumini az elrablott koronázási tárgyak megkerítésére egy tárgyat adott segítségül a királynak, mi volt
az?
- Mit adott a király a Szélkirákynőnek?
- Mit ajándékozott az ürgéknek a király? Miért?
10’

18.2 Dramatizálás- némajátékkal
Minden csapat húz egy papírcsíkot, melyen az adott fejezet egy eseményét olvashatják.
El kell játszaniuk némajátékkal. Azaz nem beszélhetnek.
A szerepek kiosztására és a megbeszélésre 1 percet adok.
P ap ír cs íko ko n:
- A Szélkirálynő legénysége a pele király elé járul. A legénység előtt Pampogi úrtól magyarázatot
követel a király.
- Az ürgék falatoznak, Rufus mester a vascsöppentővel leolvasztja Rumini és Balikó bilincsét.
- A kihallgatásnál egyesével hívták be a rabokat, és kikérdezték őket a történtekről.
- Bojtos Benedek és a Szélkirálynő legénysége meglátta a régóta keresett és hiányolt hajósinasokat.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos

19. fejezet: (Rufus mester ajándéka)
10’

19.1 Események felidézése, válogató olvasás gyakorlása idézetek keresésével
Kérdéseket teszek fel, amelyekre az adott fejezet megfelelő idézetével kell válaszolni.
- Bojtos Benedek beszédet tart legénységének, mit ajándékozott nekik? (188.o)

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos

20’

- Mennyi aranyat ad Ruminiek? Miért? (188.o)
- Hány arannyal gazdálkodhatott végül a kisegér? (189.o)
- Mitől fájdult meg Roland gyomra? (189.o)
- Mit vett Rumini a bazárban? (190.o)
- Mit vett Balikó (190.o)
- Milyen ajándékot választott a két kisegér Naftalin Rufus boltjából? (193.o)
- Hogyan lehetne megjavítani a láthatatlanná tévő kalapot? (194.o)
- Mit mond Rufus mester Balikónak, mikor elkéri tőle a kalapot? (194.o)
- Mikor működött a kalap varázsereje? (196.o)
- Hova rejtették a kalapot? (197.o)

Eszköz: Rumini-könyv

19.2. Képregény készítése
- A történetet hány részre lehetne felosztani?
Minden csoport feladata az lesz, hogy készítsen erről a fejezetről képregényt. A képek ugyanakkorák
legyenek (ehhez adok lapot). Mikor elkészültek az egyes képkockák, akkor egy nagyobb lapra
ragasszátok rá őket sorrendben!
A képregényben szöveg is
lehet.
- Hogyan szokott a szöveg megjelenni? Milyen a terjedelme?
- Milyen információt közölhet?

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: lapok, A/3-as
karton lap, filc, ceruza

2. óra: 20. fejezet (A piros petárda)
5’

20.1. Események felevenítése beszélgetéssel
- Indulás előtt még mindenki kapott kimenőt a kapitánytól. A két kisegér hova ment?
- Az ürgék kapitánya meghalt, ki lesz a kapitány, amíg haza nem érnek?

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

- Mit ajánl fel Rumini Dininek?
- Mi annak a hajónak a neve, amit a pele királytól kaptak?
- Ez után miért rohantak Ruminiék a bazárba?
- Milyen színű petárdát kerestek? Miért?
- Kaptak piros színű petárdát?
- Miért nem?
10’

5’

20.2. Érvelés
Az ürgefiútól, a kis Dinitől búcsúzik Rumini és Balikó. Dini elmeséli a két jó barátnak, hogy míg haza
nem érnek, Kasza lesz a kapitány, aki máris új matrózokat szerződtetett. Egytől egyig ellenszenves
fickókat. A gyerekek feladata, hogy érveket gyűjtsenek Dininek, hogy miért csatlakozzon inkább a
Szélkirálynő legénységéhez.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos
Eszköz: hajónapló

20.3 Vita az érvek alapján
A megírt érvek alapján vitatkoznak a csoportok.

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: csoportos

21. fejezet: A kék petárda

5’

21.1. Az események felevenítése beszélgetéssel
- A Szélkirálynő elindult Pelevárból. Mit láttak, mikor a Sárkány-szoroshoz értek?
- Hány hajó közeledett a szoros felé?
- Milyen hajók voltak ezek?
- Milyen jelzést lőttek fel a kalózok?

Módszer: beszélgetés
Munkaforma: frontális
Eszköz: Rumini-könyv

- Mi a megállapodás a sárkény és kalózok között?
- Mi Rumini terve?
- Mit csináltak a kalózok, mikor meglátták, hogy a Szélkirálynő is a szoros felé tart?
- Mi történt a kalózokkal?
- Mi lett a könyv vége?
20’

22.2. Hivatalos levél írása
A járőrök levelet küldenek a pele királynak, melyben elmesélik, hogy az Aranyvadász nevű kalózhajótól
már nem kell tartani, ugyanis a Sárkány-szorosnál várakozó sárkány felfalta a hajót.
Hivatalos levél jellegzetességei:
- hivatalos megszólítás
- feladó, címzett
- dátum
- hivatalos hangnem
- elköszönés

Módszer:
tevékenykedtetés
Munkaforma: egyéni
Eszköz: füzet

- Hogyan szólíthatjuk meg a pele királyt? (Megszólítások gyűjtése, ezeket felírom a táblára)
- Hogyan köszönhetünk el tőle?
3. óra: A nap összefoglalása
15’

1. A fejezetcímekhez rajz készítése
Módszer:
Válaszd ki az egyik fejezetet, és csak a cím alapján rajzolj hozzá! Úgy dolgozz, hogy a rajzod a címet tevékenykedtetés
tükrözze!
Munkaforma: egyéni

Fejezetcímek: A pele király udvara, Rufus mester ajándéka, A piros petárda, A kék petárda

Eszköz: rajzlap, ceruza

A hét összefoglalása
8’

1. A csodatárgy legszebb és legszomorúbb napja
Módszer:
Válasszátok ki a Rumini egyik mesebeli csodatárgyát. Gondolkozzatok azon, hogy mi lehetett a tárgy tevékenykedtetés
legszebb pillanata, és mi a legrosszabb. Mutatkozzatok be a tárgy nevében, de ne áruljátok el a nevét, Munkaforma: frontális
mert azt majd az osztály fogja kitalálni!

30’

2. Rumini-társasjáték készítése a helyszínek alapján
Módszer: tevékenykedtetés
- Melyek voltak a történet fő helyszínei? Gyűjtsük őket össze!
Munkaforma: csoportos
(Néhány társasjátékot behozok, a Rumini-társasjátékot is. Megmutatom a gyerekeknek, megbeszéljük, Eszköz: A/3-as lap, színes
ceruzák
hogy mit kell tartalmazni a játéknak, mik a játék megalkotásának fő lépései)

5’

3. A hét értékelése: Közösen megnézzük a térképen, hogy mely csapatok jutottak el Pelevárba. A
legtöbb aranytallért gyűjtőknek pedig kiosztjuk a legjobb kapitány címet.
4. óra
1. Író-olvasó találkozó
Író-olvasó találkozót szerveznék, aminek a vendége Berg Judit lenne.
Hétvégi program
1. Ellátogatunk a Magyar Színházba, és megnézzük a Rumini Ferrit-szigeten című darabot.
Az előadás után elmesélhetik a gyerekek az élményeiket.

