Feladatok és szerepjátékok
a Világszépítés mesekönyvhöz
Zorka és Berci mesebeli játékokra hív! Gyere,
játssz velünk, próbálj ki te is minél több játékot!

Mostanában volt valaki beteg vagy nagyon szomorú a környezetedben?
Zorka és Berci gyógyító puszival és öleléssel vigasztalta meg beteg nagymamáját.
Te kinek adnál vigasztaló ölelést, gyógyító puszit?

A hideg tél után jól esik, ha megcirógatja arcunkat a langyos szellő, hosszabbak
lesznek a nappalok, nem sötétedik be, mire hazaérünk az oviból. Rügyezni kezdenek a fák, kinyílnak az első virágok, egész nap csiripelnek a madarak, ébredezik
a tavasz.
Te mit szeretsz legjobban a tavaszban? Rajzold le!

Zorkának igazán izgalmas és meglepetésekkel teli születésnapot
szerveztek a szülei. Mindenki ott volt, aki kedves számára. Sokat
játszottak, nevettek.
Te mit csinálnál legszívesebben a születésnapodon? Kiket hívnál meg? Hogyan
díszítenétek fel a helyet, mit ennétek, milyen játékokat játszanátok? Szervezz a
kedvenc játékaidnak (pl. babáidnak, plüsseidnek, játékautóidnak stb.) születésnapi bulit!

A mesében Zorka nagyon beteg lett, csak feküdni volt ereje. Te mikor voltál
utoljára beteg? Voltál doktor bácsinál, néninél? Kaptál gyógyszert? Milyen
íze volt? Berci és Zorka apukája úgy képzelte el a betegséget, mint egy fekete
sereget, amit a fehér sereg győzhet le.
Te mit gondolsz, hogy nézhet ki a betegség? Mekkora lehet? Milyen ruhát visel? Hol
lakik? Hogyan győzhetjük le? Meséld el vagy rajzold le!

Amikor Zorka nem szerette volna megenni az ebédjét, hisztizni kezdett,
majd a szobájába ment, hátha utána megy valaki és teljesíti a kívánságait.
Előfordult már veled, hogy valamit nem szerettél volna megcsinálni? Mit éreztél
ilyenkor? Szerinted milyen az, amikor hisztis valaki? Ha rendeznél egy hiszti-versenyt,
milyen feladatok lennének benne? Kiket hívnál meg erre a versenyre? Próbáld ki!

Zorka és Berci a Balaton partján nyaraltak. Sok izgalmas élményben volt részük.
Szeretsz kirándulni? És nyaralni? Kivel voltál utoljára? Volt vízpart? Miket játszottál? Mire
emlékszel? Volt olyan, amitől szomorú lettél? Mi volt a legvidámabb, legviccesebb? Meséld
el vagy mutogasd el, hogy mit csináltál, és kérd meg a szüleidet, barátaidat, hogy találják ki,
hogy mit mutatsz nekik!

Hogyan képzeled el a sellőket? És a kalózokat?
Meséljetek együtt a szüleiddel! Kezdhetitek így is: Egyszer volt, hol nem volt élt egyszer
egy sellő, aki egy napfényes reggelen…

Várod, hogy iskolába menj? Szerinted milyen lesz a tanterem, ahol tanulni fogsz? És az udvar? Mit szeretnél,ha mindig veled lenne az iskolában? Mit szeretnél a legjobban megtanulni? Szerinted, hogy fogsz kinézni, amikor befejezed az iskolát?
Rajzold le magad felnőttként!

Köszönjük, hogy játszottál velünk!
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