
Beszámoló a mesevetélkedő 
lebonyolításáról 

 
Ideje:  2021. szeptember 30. (csütörtök) 14. 00 

Helye : Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola, 
alsós épület, 2.szint, valamint a Sportcsarnok terme 

Eszközök: zsámolyok, karikák, bólyák, ékszerek, papírkorona, hurkapálca, 
fénymásolt királylány-képek 

Résztvevők:  2. a és b,  3.a és b, valamint a  4.a és b osztályos tanulók közül 6-6 
gyerek 

 

Idén immár sokadszor került ismét megrendezésre iskolánkban a Magyar 
Népmese Napja alkalmából megrendezett Mesevetélkedő.  

A vetélkedőt előzetes felkészülés előzte meg: 2 héttel a kitűzött időpont előtt 
minden osztályban kifüggesztésre került az idei népmesék listája. Ezek már 
korábban megismert és új mesék elolvasását jelentette a résztvenni kívánó 
tanulók számára. Most is 36 tanuló jelentkezhetett erre a megmérettetésre: 
minden osztályból 2-2 tanulót lehetett delegálni, aki az osztályt képviselte. 

A vetélkedő célja egy közösen, kellemesen eltöltött délután volt sok játékkal, 
mozgásos feladattal, kooperatív csapatmunkával középpontban a mesék 
világának minél jobb megismerésével. A korábbi évek tapasztalatai alapján idén 
sok sportos, mozgásos feladatot tettem a vetélkedőbe. Ezeket az iskola 
Sportcsarnokában bonyolítottuk le. 

A csapatok sorsolás után megkapták a nevüket kis kártyákon, és ismertettem a 
játékszabályokat. 

Kezdésként egy 7 feladatból álló sorversenyen vehettek részt a gyerekek. 
Minden feladat „mesés” volt: lehetett a boszorkányok világában seprűre 
pattanni, óriás és törpejárással haladni, varázspálcákat zsámolyból 
összegyűjteni, „Békakirályként” a kútból koronát kivenni, csapatból kijelölt 
„Királylányt” ékszerekkel feldíszíteni, sárkánytól megmenteni… 



A sorversenyeket nem egyesével, hanem a játék végén egyszerre értékeltem: 
minden csapat 1-1 mesetallért kapott, mivel mindenki jól teljesítette a 
feladatokat.  

Ezután a 2. emelet egyik termében folytattuk a játékot. Egy rövid PP-t vetítettem 
le nekik, ezzel bevezetve a Népmese Napját. Ezt követték a rejtvények, totók, 
puzzle-k, activity-játék, találós kérdések, vicces feladványok.  

A csapatok egy nagy zsákban (amit lapra fénymásoltam nekik) gyűjtötték a 
helyes megoldásként járó mesetallérokat. A vetélkedő végén összesítettük a 
megszerzett pontokat, és megtapsoltuk egymást az elért eredményekért. Végül 
egy mese-keksz elfogyasztásával „koronáztuk” meg a mai délutánt. 

Eredményhirdetés következő héten volt, melyen az első 3 helyezett csapat 
résztvevői oklevelet és jutalmat, a többi résztvevő pedig emléklapot kapott. A 
gyerekek visszajelzései alapján idén jól sikerült vetélkedőt zártunk. 

 

 

 

      



     

 

  

 

 

 


