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MESEKASTÉLY – INTERNETES HONLAP BEMUTATÓ 
 

Másképp – máshogyan! 
Olvasásfejlesztés új médiapedagógiai módszerekkel 

Integrációs foglalkozás 3 – 5. osztályosoknak 
 

 
 Bizonyára sokan közületek nap mint nap használjátok az internetet. Tanuláshoz, 
kíváncsiságból, böngészés céljából, vagy akár egy barátotok figyelemfelkeltő ajánlása 
után kezdtetek komolyabban foglalkozni a „Net” rejtelmeivel. A világháló már annyira 
szövevényes, hogy könnyen el lehet „tévedni” az információk rengetegében. Főleg egy 
„kezdő” internetes bolyonghat túl sokat a számítógépen, mire megkapja a számára 
fontos információt, vagy tényleg érdekes, izgalmas, ugyanakkor tartalmas 
szórakozáshoz jelent segítséget a számítógép.  
 A mai alkalommal néhány hasznos, érdekes, kimondottan a Ti korosztályotok 
számára készült web-oldalt, honlapot szeretnék Veletek megismertetni. 
 

1. www. mesekastely.hu 
-Nézzük meg, kik a lakói ennek a mesekastélynak! Kit vagy mit rejtenek a mesekastély 
tornyai? Sok-sok ismerős mesehős bukkan itt fel: Tv-maci; Paff, a bűvös sárkány; 
Vizipók, csodapók; Micimackó; Hófehérke és a hét törpe, és még folytathatnánk a 
sort… 
-A sok ikon közül kattintsunk rá az Alma együttes ablakára! Feltárul előttünk egy 
részletes menüsor, amelyek közül kiválasztjuk a „Videogaléria” címűt. A felsorakozó 
dalokból nézzük meg a „Ma van a szülinapom” címűt ! Ki ünnepelte mostanában 
közületek a születésnapját? Főleg azoknak ajánljuk meleg szívvel ezt a vidám, bohókás 
dalt! (A „Ma van a szülinapom” című videoklip megtekintése.) 
 

2. www. egyszervolt.hu 
-  Egy másik érdekes, gyermekek számára készült web-oldalt ajánlanék most a 
figyelmetekbe. Ha ráklikkelünk a honlap címére, egy hangulatos, színpompás tavaszi 
réten találjuk magunkat. A harsányzöld mezőben sok-sok ikon tárul fel előttünk (csiga, 
mókus, bárány, kismadár, különböző színű gombák, stb.). Nézzünk meg ezek közül 
néhányat részletesen! 
 - Kattintsunk rá középen a mesetévé ikonjára! Egy téli hangulatú, szép mesefilmet 
nézhetünk meg, amelynek címe: „ A szaloncukorlányok”. Ebből kiderül, miként 
készülnek a piros ruhás, masnis karácsonyi édességek. 
- Most hallgassunk meg, nézzünk meg egy tréfás Arany László-mesét Gáspár Sándor 
színművészünk előadásában, amely a Farkastanya címet viseli. 
- Ha a jobb oldalon gördítjük a csúszkát lefelé, felbukkan a Sorozataink felirat. Ezen 
belül számos érdekes téma szerepel. Válasszuk közülük a Természet közelről címűt! 
Bizonyára sokan közületek szeretitek az állatokat, s nagy állatrajongók vagytok. Egy 
igazán jellegzetes, különös ausztráliai emlősállattal, az erszényes kenguruval 
ismerkedhetünk meg részletesen. A „Miért ugrál a kenguru?” című videofilmből jó 
néhány jellegzetes tulajdonságát, viselkedésének titkait megismerhetjük. Mielőtt 
elkezdenénk vetíteni ezt a kisfilmet, néhány kérdést teszek fel, amelyekre, ha jól 
figyeltek, könnyű lesz válaszolni. ( Egyszerre hány kölyke lehet a kengurunak? Hány 
méter magasra tud felugrani? Mennyi a maximális sebessége óránként? Mennyi ideig 
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élhetnek a kenguruk?) A kb. hatperces videofilm megtekintése során az erszényes 
számos jellegzetes tulajdonságával gazdagíthatjuk „állatismeret-tárunkat”. 
- Következzen most a játék! Ha rákattintunk a Mókus ikonra, a Játékok cím alatt 
rengeteg játékkal ismerkedhetünk meg. 
- Ezek közül először válasszuk a Dóra bújócskát! Különböző tárgyak, élőlények bújnak 
meg a réten, de sebaj, könnyű őket megtalálni! A helyes választ a számítógépünk angol 
nyelven is nyugtázza. A jobb oldali sor legalján helyezkedik el a Bűvészinas nevet 
viselő játék. Ebben a kék és rózsaszínű nyulakat rejtő játékban varázspálcánkkal 
gyorsan el kell tüntetni a cilinderekből előbukkanó rózsaszínű vagy kék nyuszikat. Ha 
nem vagyunk elég ügyesek, bizony megtréfál bennünket a „játékmester”, s újból és 
újból kibújnak a kalapból, vagy éppen helyet cserélnek a nyuszik. Harmadik játékunk 
legyen a Betűkirakó! Itt anyanyelvi készségünket fejleszthetjük; megadott betűkből 
értelmes szavakat kell alkotnunk. Több esetben két jó megoldás is lehetséges; az egyik 
értelmes magyar szó ige szófajú is, de főnév vagy melléknév is lehet.  
- A foglalkozás végén lazításként kukkantsunk oda, hogy mit rejt az Animációk nevet 
viselő ikon. Itt számos rajzfilmbe nézhetünk bele. Válasszuk a Kárókatona című 
rajzfilmet, amelyhez Gryllus Vilmos szerzett zenét! A vidám, hangulatos rajzfilm a 
horgászatot tréfás oldaláról mutatja be. 

Ennyi fért a mai internetes barangolásunkba… Reméljük, kedvet kaptatok a 
bemutatott két web-oldal részletesebb tanulmányozásához! Ajánljuk őket jó szívvel 
Nektek, ráérő időtökben klikkeljetek rá ikonjaik bármelyikére, s garantált lesz az 
értelmes, tartalmas szórakozás! Kellemes barangolást kívánunk! 

 
       Fejesné Szabó Piroska 

 
 

 

 




