
 

 
  

Sziasztok!  

Felpörgünk egy kicsit! A sok-sok feladat, játék, ötlet 

után most egy nagyobb játékot játszunk! Ebben az 

újságban fantáziálunk, jövő héten szabaduló 

szobázunk…! Ami ebbe a keretbe belefér!   

A történeted Te alakítod! Egy szerepjátékos-

drámajátékra hívlak sok szeretettel! A (kipontozott)….. 

részeket neked kell kiegészítened gondolatban vagy 

írásban! Kalandra fel! 

A titkos erdei küldetés 

 

„Színház az egész világ” 
Shakespeare 

  

A Tiszaparti Színkör kiadványa  felsősöknek  
7. szám 

  



Játékunk helyszíne: A CSERHÁT hegység; tudod, hogy merre van? A NASA 

műholdas térképén is megtalálod?  

 

A játékhoz szükséged lesz: 3 dobókockára 

A játék történik: 20 év múlva, a jövőben 

Szereplők:  

1.  Egy jó barátod, akinek a neve…… 

2.  És Te! Válassz magadnak egy karaktert! Adj magadnak egy új nevet:  

……………. 

   vagy …. 

Találd ki, hogy ki leszel Te és ki lesz a társad! Férfi, nő? Ember vagy valami 

más? Gondold ki a korod, származásod, és persze azt a stílust amivel hozzáállsz 

az eseményekhez, és más játékosokhoz pl.: gyáva, bátor, megalkuvó, becsületes, 

csalárd …stb így a végtelenségig.  

Rajzold le!  



Kalandlap: 

Képességek 

A Te varázslatos képességeid ezek:  A barátod képességei ezek lesznek:  

  

  

  

 

Ha három varázslatos képességet választhatnál magadnak, melyek lennének 

azok? És a barátodnak/barátnődnek mit adnál?  

Tárgyak 

A hátizsákodba öt tárgyat tudsz beletenni! Mik lesznek ezek?  

1._________________________ 

2._________________________  

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

 

Üzenet 

Mielőtt elindulsz a Szüleidnek 

ezt üzened titkosírással:  

………………………….. 

 



Lépjünk be a történetbe:  

Titkos küldetésben kell részt vennetek! A Cserhát 

boszorkánya elrabolta:…………….-t! Neked és a 

barátodnak kell őt kiszabadítani!  

  

Az út veszélyes és kalandos lesz! Csak a legbátrabbak 

vághatnak neki! Vállalod?  

 

Egy szép tavaszi reggelen egy bagoly röppent be az ablakodon és 

titkos küldetésre hív! A barátoddal el kell mennetek otthonról, hogy a 

Cserhát hegység vadregényes tájain megkeressétek Cserikáliát, aki 

elrabolta:………..-t! Reggel még nem is gondoltátok volna, 

hogy……………….!  

 



Egy nagy réten kell áthaladnotok és közeledtek az erdő 

felé! Az erdő szélén egy hatalmas, öreg fa áll és 

megszólít benneteket!  

 

A manó abban a pillanatban előugrik és harciasan szembe áll veletek! 18 életerő 

pontja van.  

  

 

 

 

 

Hogyan képzeled el a manót?  

 

 

 

Állj! Nem mehettek 

tovább, csak akkor, ha 

van merszetek 

megküzdeni azzal a kis 

manóval, aki az 

odúmban elrejtőzött!   

FELADAT:  

Dobj a dobókockákkal! Három hatost kell dobnod! Akkor nyertél és 

mehetsz tovább!  Tippeld meg, hogy hány dobásból sikerülhet a három 

hatos? Ha nagyon nem megy, akkor ha sikerült egy kockával kidobni, tartsd 

meg és a többivel próbálkozz! Ne felejts el tippelni! Minden dobásoddal egy 

ponttal fogy a manó életereje! Sikerült legyőzni? Ha nem, akkor veletek fog 

tartani!   



Tovább indultok. Furcsa zajt hallotok! 

 

 

 

 

  

Az út egyre 

szárazabb és nehezebben játható. Szikes és 

repedezett. A lábatok elnehezül. Ez arra emlékeztet 

téged, amikor……… 

 

 

 

 

FELADAT: 

Az ösvényen találtok egy 

különös lábnyomot. 

Milyen állat lehet?  

Mit tesz?  

Mit mond?  

Hogy néz ki? 

 

FELADAT: 

Nem az úton mentek tovább. Választanod kell, hogy melyik 

falevélen utazol tovább! Melyik tetszik a legjobban? Miért?  

Mindegyik levél rejt egy gitáros kamarazenét más-más stílusban! 

Nézd meg, hogy a tiéd melyik! Lélekzene!   

 



   

1.                       2.                          3.  

I. https://www.youtube.com/watch?v=M8guTjUoOuo 

II. https://www.youtube.com/watch?v=dk7R9FZj0L0 

III. https://www.youtube.com/watch?v=5VIH0QIrqdE&list

=RDdk7R9FZj0L0&index=3 

 

 

 

 

Végre elérkeztetek Cserikália boszorkány tanyájához!  

Pókhálók, pókok, koboldokmanók őrzik a bejáratát!  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M8guTjUoOuo
https://www.youtube.com/watch?v=dk7R9FZj0L0
https://www.youtube.com/watch?v=5VIH0QIrqdE&list=RDdk7R9FZj0L0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5VIH0QIrqdE&list=RDdk7R9FZj0L0&index=3


Hogyan csalogatjátok ki a boszorkányt?  

 

 

 

Cseri boszi kibújt és ráismertetek:………………-ra!  

 

 

Követeltétek vissza az elrabolt …………….-t! De 

Cseri boszinak volt egy feltétele. Ki tett elétek három 

varázsfőzetet. Az egyiket ki kell innotok! Melyiket 

választod?  

 

 

 

1. BORÓKA     Nyugtató, frissítő 

2. ÁNIZS       Gyulladás ellen 

3. CITROMFŰ    Köhögés ellen 

4. KAMILLA     Köszvény ellen 

 

FELADAT: 

 A boszorkány bent van a fa odvában. Ki kell találnod, hogyan 

csalogathatod elő! A hátizsákodból két tárgyat vehetsz ki erre a célra! Találj 

ki velük egy jó ötletet!  

FELADAT:  

A varázsfőzetek különféle gyógynövényekből készültek. Ki kell találnotok, 

hogy melyik mire való. Utána dönthetsz, hogy melyiket iszod meg!  



   

 

Amikor megittad Cserikália boszorkány varázsteáját, 

megnyugodott, hogy megbízol benne és behívott a házába. 

Megvendégelt és megígérte, hogy szabadon engedi őt, akit idáig 

kerestetek. Elmesélte a kalandot, hogyan került hozzá. Egy 

varázsdobozban tartja bezárva, amelynek a kulcsát nektek kell 

megfejteni:  

 

 

 

 

Amíg próbálkoztok, Cserikália bűvésztrükökkel 

szórakoztat benneteket. Nagyon figyeltek, így mindent 

megtanuljátok. A boszorkány veszít az életerejéből:  

https://www.youtube.com/watch?v=QKaT1Xa6M1U 

 

1. 2

. 
3. 

4. 

FELADAT : 

Helyezz át négy gyufaszálat úgy, hogy 

három darab gyufaszálnyi oldalú 

négyzetet kapj! 

https://www.youtube.com/watch?v=QKaT1Xa6M1U


Indulnátok haza, de nagyon hosszú az út! Elfáradtatok.  

Mi lesz most?  

A sarokban ült egy :……………. és megértettétek, hogy 

mit mond.  

 

 

 

   

 

FELADAT: 

Fantáziajáték! „Menjetek ki a ház elé a rétre és nézzetek fel az égre! Az 

egyik felhő mintájából kiolvashatjátok azt, hogyan juthattok haza 

villámgyorsan! (Ez a felhő olyan, mint egy…….)  



Sikerült!!!!!  

Magatok mögött hagytátok az erdőt és az erdőbe 

vezető utat!  

 

Mi volt a három legjobb dolog ebben a kalandban?   

Az Úr szeretetével tele van a föld 

 (Zsolt 33,5)  
 
 


