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Harangangyal meséje 
 

A templom magas tornya a fák fölé nőtt. Látta a távolban, hogy az emberek sokszor       

bántják egymást. Szomorú volt emiatt.  

– Talán segíthetnék rajtuk! – töprengett, és mosolyogni kezdett. Ettől harangjai is megkondultak: 

bimm-bamm.  

Az emberek hallották a harangok angyali énekét, és közelebb mentek egymáshoz. Ők is mosolyogni 

kezdtek, akár a torony és a harangja. Másként kezdték látni a világot. Felismerték, hogy milyen rosszul 

bántak egymással. 

A harangok azóta is énekelnek. A torony pedig boldog, hogy segíthetett az embereknek. Pedig semmit 

sem tett. Vagy mégis? 
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1. Tetszett a mese? Kapsz néhány feladatot. 

 

a) Jó a füled? Írd át pirossal, ahol a t, m, l, sz, s hangokat hosszan hallod! 

Olvasd el hangosan a mesét! Szépen mondd a hosszú hangzókat! 

 

b) A mese mondatai eltörtek. Össze tudod kötni őket?  

A torony   megkondul. 

Az emberek  énekelnek. 

A fák    bántják egymást. 

A harang    fölé nőtt a torony. 

 

c) A torony azt hiszi, nem tett semmit. Te mit gondolsz? Írd le! 
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d) Kapsz egy szám-szótárat, ahol minden számnak párja egy betű. Fejtsd meg a  

     mellette lévő titkos kódot. Milyen szó jön ki? 

 

 

 

Kiraktunk a betűkből egy szót. Írd be a szótár alapján a számokat!  

 

Mit veszel észre?  Folytasd a számsort még két taggal: __________, _______________ 

 

 Mennyit ér a szó? Add össze a betűk számait! __________________________ 

 

Rakj ki te is szavakat a betűkből! Mennyit érnek? (a számokat add össze!) _________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Az angyalt délelőtt várja a torony. Mikor? ___________________________ 

Írd be a napszakok betűjét a megfelelő órához! 

E = este        12 óra 

D = dél 

H = hajnal 

De = délelőtt 

É = éjjel    10 óra       15 óra 

R = reggel 

Du = délután 

 

     8 óra          18 óra 

 

        

      5 óra        22 óra 
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3. Csodásan dalolnak a harangok! Kapcsolódj be!  

a)Csengettyűzd a mérőt (ha nincs csengőd, 

kopogd), és mondd a ritmusát! 

b) Tapsold és magadban mondd a ritmust! 

c) Szolmizáld magadban, majd hangosan a dallamot! A kezdőhang: lá 

d) Énekeld a harangjátékot szöveggel: tá=bamm, titi=bim-bim.  

Csengettyűzd hozzá a mérőt! Jó szórakozást! 

 

4. Mi az angyalok szabálya? Írd be a hiányzó számokat! 
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5. Rajzos-dalos mesetorna következik. 

 Játsszuk azt, hogy harangok vagyunk! 

 Állj terpeszállásba, karjaidat emeld oldalsó középtartásba! Hallgasd a harangangyal énekét, és 

először csak a fejedet mozgasd, lassan, mint egy kis harang: előre-hátra, jobbra-balra. Azután 

forgasd, majd döntsd a fejedet egyik, majd másik irányba! 

 Ezután megszólalnak, táncolni kezdenek a nagyobb harangok is. Karjaidat mozgatva végezz 

törzsdöntéseket mindkét irányba jobbra és balra, majd előre és hátra! Ismételd a gyakorlatot, 

amíg a harangok szólnak! 

 Végezetül pörögj-forogj egy helyben, először egyik, majd a másik irányba! Karjaidat tartsd 

oldalsó középtartásban.  

 

 

 

Igazi örömtánc ez. 

 

      


