
Energia manó meséi 2.

A FÖLD NAPJA

Dramaturgiai segédlet

Helyszín: napfényes rét, patakpart.

Eszközkészlet:
• virágok, szemétkupac, Nap (ezek a paraván elemei);
• fertőtlenített hulladék (balesetvédelmi szempontok figyelembevétele fontos), pl. papírgalacsin, 

régi kanál, kimosott üdítős doboz stb.;
• hangeffektek (természet, vízfröccsenés, repülő, manó érkezés stb.);
• varázsdalocska (Energia manó megidézéséhez).

Szereplők: Energia manó, Kutykurutty a béka, Lepke Lenke, Iszkiri a gyík.

Téma: 
Önállóság, énhatárok. A reggeli rutinnál megbeszélik, hogy otthon ki-mit segít, mivel tud hozzájárulni a 
család életéhez, vagy mivel szeretne majd később (pl. most már megkenem a szendvicsem, de ha na-
gyobb leszek anya megengedi, hogy főzzek is).  
A Föld megmentésére nagy stratégiákat szőnek, egyikük megállapítja, hogy ehhez túl kicsi, ő erre nem 
képes. Megbeszélik, hogy a legkisebbek is tehetnek a környezetért, kitalálják, hogy kitisztítják a rét pa-
takját, és virágokat ültetnek. Megtanulják a hulladék szelektív gyűjtésének módját, és az újrahasznosítás 
fogalmát is tisztázzuk.

Bevezetés:
Nehezen ébrednek szereplőink, csodás tavaszi nap van, lustálkodásra épp megfelel. Iszkiri mással akarja 
megcsináltatni a reggelit, nem veti be az ágyat stb. Kutykurutty figyelmezteti őt és meggyőzi, hogy ezeket 
már ő is meg tudja csinálni, és nagyon jó érzés lesz a rendezett szobában játszani. A gyerekeket lehet 
kérdezni, ki szokta bevetni az ágyat reggel.

Bonyodalom:
Kutykurutty már nagyon tenne valamit, túlteng benne a cselekvésre való vágy, biztatja a többieket, kezd-
jék el a napot. Megbeszélik, hogy ma van a Föld napja, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy vigyázni, óvni 
kell a környezetet. A szereplők közül sokan úgy gondolják, túl kicsik ahhoz, hogy bármit is tegyenek, de 
szeretnének ajándékot adni a bolygónak.

Kibontakozás:
Energia manót hívják segítségül, aki elmondja, mindenki tud segíteni, akármilyen apró dologgal is, és ér-
demes ezt a közvetlen környezetünkben, a városunkban, az óvoda/iskola mellett tenni. A szereplők fel-
mérik saját környezetüket és látják, mennyire koszos a patakjuk. Megfogalmazódik a közös cél, Energia 
manó segítségével szelektíven összegyűjtik a hulladékokat, kitisztítják a patakot és virágokat ültetnek. A 
hulladék szortírozásához a paraván lyukait használják, a gyerekek is segítenek. Játszhatjuk úgy is, hogy a 
szemeteszsákból csukott szemmel kell kiemelni a darabokat, és a gyerekek-
nek kizárólag a tapintására támaszkodva kell kitalálni, mit tart a kezében 
(taktilis érzékelés fejlesztése).

Megoldás:
A patak tiszta lett, újra lehet benne fürdeni, lakni, játszani. A 
növények fellélegeztek, már nem nyomja őket a sok szemét-
kupac, Lepke Lenke boldogan száll virágról virágra. Amit 
újra lehet hasznosítani, azt különrakták, megtanulták, mi 
a szelektív hulladékgyűjtés. A környezet szép lett,  
virágzik.
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Kibontható témák:
• a Föld napja (április 22.);
• a környezet, amiben élünk (megfigyelések, problémák megfogalmazása), környezettudatosság 

(“Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”);
• szelektív hulladékgyűjtés és szabályai;
• felelősségvállalás;
• önállóság, énhatárok, segítség otthon, családon belüli munkamegosztás.
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