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Jorinde és Joringel 

 

 Ebben a német mesében Jorinde és Joringel a főszereplők. A nevük 

majdnem egyforma. Karikázd be azokat a betűket, amik eltérnek a 

nevekben! 

Írd a neveket a megfelelő helyre! 

Fiúnév: …………………..……  Lánynév: …………………….….…………. 

Kinek a neve szerepel a mese címében előbb? ………………………………… . 

Mit gondolsz miért?  

……………………………………………………………………...…………………… 

 Ezek magyar nevek: Vilmos, Renáta, András, Kornélia, Györgyi, 

Friderika, György, Frederik, Kornél, Renátó, Stefán, Valentin, Viktor, 

Vilma, Andrea, Valentina, Viktorina, Stefánia. 

Rendezd őket párba! Légy udvarias, és írd előre a lányneveket! 

Vilma - Vilmos, ………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...… 

 

 Nézd meg a képeken látható szereplőket! Hogy hívják őket? Mi a nevük? 

Tedd sorba a betűket! 

    

g  i  n  e  r  J  o  l e  o  J  r  d  i  n a  r  i  l  a  K n a H  n  a 

 

…………………… 

 

………………..… 

 

………..…ssz…... 

 

.………………… 
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 Jorinde és Joringel fiatalok. Mit gondolsz, hány évesek? ……….. évesek. 

Idősebbek, vagy fiatalabbak nálad? …………………………… . Honnan lehet 

ezt tudni? Mondd el!  

Hány évvel? ………………………………………………… 

 

 Milyen kapcsolat van Jorinde és Joringel között? Húzd át, ami nem igaz! 

  

 

 

 

Emlékezz vissza, honnan lehet ezeket tudni a meséből? Mondd el! 

 

 Emlékezz vissza, mikor, hogyan volt kedves a mesében Joringel 

Jorindéhez! 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………...………………………  

Te voltál-e már kedves egy fiúhoz vagy egy lányhoz? Írd le hogyan! 

…………………………………...………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………….  

Jorinde örült Joringel virágainak. Te milyen kedvességnek örülnél? 

…………………………………...……………………………………………………… 

  

Barátok. 

Házasok. 

 

Osztálytársak. 

Régóta ismerik egymást. 

 

Nem ismerik egymást. 

Nem kedvelik egymást. 

 
Szerelmesek egymásba. 

 

Össze fognak házasodni. 
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 Mindannyian szoktunk helyesen vagy helytelenül viselkedni, olykor 

hibázni. Döntsd el, a szereplők hogyan viselkedtek az adott helyzetben, és 

jelöld a képek mellett!  

Helyes viselkedés =         Helytelen viselkedés =   Jelöld itt!  

            

Joringel még be sem fejezte a 

munkát, és már rohant Jorindéhez. 

Joringel egy csokor mezei virágot 

nyújtott át Jorindének. 

            

Joringel sötétedéskor sétálni hívta 

Jorindét az erdőbe. 

Jorinde, azt gondolta nem helyes 

tovább menni az erdőbe, mert bajuk 

eshet, mégis Joringelre hallgatott.   

            

Miközben sietve menekültek a 

boszorkány kastélyától, Jorinde 

segíteni akart egy macskán, ezért 

felemelte. 

Amikor feljött a hold, Joringel újra 

tudott mozogni. Elindult a kastély 

felé, hogy kiszabadítsa a lányt. 

            

Joringel úgy futott, ahogy csak bírt, 

menekült a vicsorgó, fenyegető fák 

elől.  

Joringel elindult, hogy megmentse 

Jorindét. 

 

Ha valaki hibázik, akkor jó, ha újragondolja, mit csinálhatott volna 

másképpen. Nézd meg a fenti táblázatot! Ki, mit csinálhatott volna jobban? 

Mondd el! 
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 Joringel beljebb hívta Jorindét az erdőbe. Mit csinált ekkor Jorinde?   

   

Jorinde félt a sötét erdőben. Hasznos volt-e a félelme? Igen vagy nem? 

Húzd alá!  

Miért volt az ?………………………………………………………………………… 

 

Milyen volt a lány ebben a helyzetben? Karikázd be a megfelelő szavakat!  

gyáva   bizonytalan   okos   határozott    kedves   előrelátó  

buta   mérges   óvatos   befolyásolható  felelőtlen 

Ezek közül a tulajdonságok közül, melyik volt jellemző itt Joringelre? Húzd alá! 

 

Jorindének igaza volt. Mikor tovább mentek, tényleg bajba kerültek. Mit 

tehetett volna másképpen, hogy ezt elkerüljék? Írd le! 

…………………………………………………………………………………………  
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 Mikor Joringel visszanyerte az erejét, és megerősödött,  felmerült 

benne, hogy Hannánál és Klarisszánál marad és elfelejti Jorindét. Mit 

gondolsz, miért jutott ez eszébe?  

 

 

Mert ……………………………………………… 

Mert ……………………………………………… 

Mert ……………………………………………… 

Mert ……………………………………………… 

 

Mi történt volna, ha ott marad Hannánál és Klarisszánál? Mi történt volna 

Joringellel, Klarisszával, Hannával? Mi történt volna Jorindével?  

Mondd el!  

 

Miért döntött úgy Joringel, hogy mégis megkeresi Jorindét?  

Mert ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………...…… 

 

  



 

6 
 

 Gondolkozz! Írd le a véleményedet! 

 

Mit gondolsz, miért fakadt sírva itt Joringel? 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………...…… 

 

Mit gondolsz, mitől volt olyan erős ez a virág, hogy minden nehézséget 

legyőzött? Miből fakadt az ereje? 

 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………...…… 
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Forrás:  

Grimm legszebb meséi: Jorinde és Joringel / japán rajzfilm  

Ziv Sound Studios, 1993. 

Interneten elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=Gf1u66rdB00 

 


