
Meseírás 
(11. melléklet) 

A verseny menete:  
Az indulók két történet elejét (2-3 mondat) olvashatják. Feladatuk: A 2 mese közül egyet kiválasztani, 

és ahhoz írni egy 20-25 soros befejezést (maximum 1250 karaktert!). Az elkészült mesének mindenki 

adjon címet! 

Kategóriák:  
I. (kezdő) Azok számára, akiknek az eddigi tanulmányaik során az összesített heti óraszámuk – az idei 

tanévet is beszámítva – a 18 órát nem haladja meg. 

II. (haladó) Azok számára, akiknek az eddigi tanulmányaik során az összesített heti óraszámuk – az 

idei tanévet is beszámítva – a 18 órát meghaladja. 

Értékelési szempontok: 
• fantázia és nyelvhelyesség 

• a mese műfaji sajátosságai (pl. történet tanulsággal, cselekményvezetés, szereplők különös 

képességekkel, a tárgyak életre kelnek, stb.) 

• a szöveg szerkesztettsége (pl. van címe, vége, csattanója, bekezdésekre tagolódik stb.) 

Ha valaki nem tudja még a remotót, természetesen passato prossimót használhat helyette. 

Ajánlott irodalom: 
1. Gianni Rodari: Tante storie per giocare – Editore Riuniti 

Gianni Rodari: Meséld te a végét! Mesék felnőtteknek és gyerekeknek olasz és magyar 

nyelven Ponte Alapítvány, 2000 (kétnyelvű kiadvány) 

 

2. Gianni Rodari: Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie – Einaudi 

Gianni Rodari: A képzelet grammatikája – Pont Kiadó Kft. 2001 

Iskolánként maximum 6 mese érkezzen be (max 3 haladó kategóriás és max 3 alap szintű). 

  



 

1. mesekezdet 

Letizia non aveva fratelli né amici. Viveva in un condominio dove non c’era 

né un cortile né uno spazio per giocare. Così era sempre sola e giocava con 

le sue bambole e guardava la tivù. Ma si annoiava perché le bambole e la 

tivù non giocavano con lei, non rispondevano alle sue domande. Invece lei 

voleva un’amica vera e una sera chiese a suo papà: „Papà mi regali 

un’amica vera?” 

 

 

 

2. mesekezdet 

Tanti anni fa ci fu una rivolta, di cui i giornali non riportarono mai la notizia. 

Come si sa, di notte, quando tutti dormono, le ombre si staccano dal nostro 

corpo e si riuniscono in sedi nazionali o internazionali, a seconda 

dell’importanza dell’argomento da discutere. Alcuni anni fa, in una riunione 

mondiale, l’ombra del grande scienziato Einstein pronunciò all’assamblea 

delle ombre una relazione sulla schiavitù della loro categoria, e presentò un 

siero che aveva il potere di staccare le ombre dal corpo degli uomini. 

 

 


