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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kertész Edina: 
Ödön, a kövér hörcsög
Tasnádi Emese: 
Útravaló Dzsundzsinak, 
a Hörcsögnek,
 a Nagy Útra
Kiss Ottó: Vers

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Zöldségek, gyümölcsök, 
magok a salátakészí-
téshez. 
Elfogyasztásához 
szükséges eszközök
Rajzlap, zsírkréta vagy 
filctoll, esetleg vízfesték

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

JEGYZETEIM 

Útravalók
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és képalkotó óra 
(magyar, természetismeret, vizuális kultúra)

Az állattartáshoz hozzátartozik, hogy a kis kedvenceinket elveszít-
jük. Ezt a traumát igen nehéz feldolgozni a gyerekeknek, és sajnos 
a felnőttek sokszor nem is veszik elég komolyan ezt a problémát. 
A tanegység elején olvasott vicces hörcsögtörténet és a további 
irodalmi művek segítenek a gyerekeknek, hogy kibeszéljék, kiírják 
vagy éppen kirajzolják magukból a kisállatuk elvesztése miatt 
érzett fájdalmat. 

 
Áttekintő vázlat
3.1 Hörcsögösdi  45 perc

3.1a Hörcsögrágcsa  10 perc
3.1b Ödön, a kövér hörcsög  20 perc
3.1c Hörcsögeleség  15 perc

3.2 Útravalók  45 perc
3.2a Útravaló Dzsundzsinak  min. 15 perc
3.2b Sztuki és társai 30 perc

Összesen:  2x45 perc

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mindenki hozzon be valamilyen 
zöldséget, gyümölcsöt vagy magot az alábbiak közül (amit a hör-
csög szeret, de ezt ne áruljuk el előre): pl. répa, alma, brokkoli, 
retek, pattogatott kukorica (ezt is szereti a höri), napraforgó vagy 
tökmag (sótlan), mazsola stb.! Mi magunk vigyünk be annyi répát, 

hogy minden gyerek kaphasson egy kb. 1-2 cm-es karikát! Ezt vágjuk is fel előre! 
Az első órát érdemes a tízórai szünet előtt megtartani, hogy a gyerekeknek le-
gyen idejük megenni a salátát. 
A második óra időkerete a gyerekek reakciójától függ. Készüljünk fel rá, hogy te-
relhetjük a beszélgetés irányába, de terelhetjük az elmélyült, empatikus alkotó-
munka felé is.  

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Hörcsögösdi 

3.1a Hörcsögrágcsa
Szemléljük meg a behozott zöldségeket, és gyerekek próbálják kitalálni, 
hogy milyen állattal foglalkozunk a mai órán! 
Játsszuk azt, hogy mi vagyunk a hörcsögök! Ki tudja a répakorongot a leggyorsab-
ban összerágni?
Ezután kérdezzük meg a gyerekeket, tudják-e, miért rág állandóan a hörcsög! 
Valószínűleg lesz, aki tudja, akkor beszéljük meg! Ha nem tudja senki, figyeljünk 
a válaszra a következő mesében!

3.1b Ödön, a kövér hörcsög 
Olvassuk fel Kertész Edina Ödön, a kövér hörcsög című meséjének a leg-
végét: „Ödön a szekrény felé kocogott – …biztos, ami biztos.”
A gyerekek alkossanak kis csoportokat! Ők lesznek a nyomozócsapat, akiknek az 
a feladatuk, hogy felgöngyölítsék az eseményláncolatot, ami ehhez a majdnem 
tragikus eseményhez vezetett. Olvassák el együtt a mesét, és figyeljenek az ese-
ményekre! Az eseményláncolatot jegyezzék is le vázlatosan, nyilakkal, mint egy 
folyamatábrát:
Ödönnek folyamatosan nőnek a fogai → Ezért rágnia kell → Le is nyeli, amit meg-
rág → Ödön meghízott → stb.
Egyszerű vázlatot is írhatnak.

Vedd figyelembe!
Ha az osztályunknak a csoportmunka és vázlatírás még nem megy olyan jól, hogy 
önállóan dolgozzanak, egy kis ötletelés után (Mi történhetett?) olvassuk el együtt 
a mesét, és alkossunk közösen vázlatot, illetve folyamatábrát!

3.1c Hörcsögeleség 
A behozott zöldségekből, gyümölcsökből, magvakból készítsünk olyan 
„hörcsögeleséget”, amit a gyerekek is megehetnek! A zöldségeket hámozzuk 
meg, reszeljük le, esetleg vágjuk apró darabokra, majd egy salátástálban ke-
verjük össze! Bár a hörcsög nem eszik ilyesmit, de ha egy-két kanál mézzel 
vagy juharsziruppal meglocsoljuk a salátánkat, a gyerekek szívesebben fogják 
fogyasztani. Ha a 15 perc nem elég erre, nyugodtan folytassuk a szünetben 
a tevékenységet és az evést! Zöldségtisztogatás közben megpróbálhatunk a 
mesében leírtak szerint, hörcsögmódra kommunikálni (tele pofazacskóval). 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek azonosulja-
nak a mesében szereplő 
hörcsöggel, 
az oknyomozó feladattal 
fejlesszük logikus gon-
dolkodásukat. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zöldségszemle
Meseolvasás, oknyo-
mozás
Folyamatábra, vázlat 
készítése
Hörcsögeleség készítése
Hörcsögbeszéd

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Zöldségek, gyümölcsök, 
magok a salátakészítés-
hez.
Elfogyasztásához
szükséges eszközök

15
perc

20
perc

10
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek versben, 
történetben vagy rajzban 
örökítsék meg valós vagy 
képzelt kisállatukat vagy 
a szövegekben szereplő 
kisállatot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Cím alapján ötletelés
Történetolvasás, beszél-
getés
Vers olvasása, értelme-
zése
Kreatív szövegalkotás 
szóban, írásban, vagy 
rajz: állatkarakter

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, zsírkréta vagy 
filctoll, esetleg vízfesték

JEGYZETEIM 

3.2 Útravalók

3.2a Útravaló Dzsundzsinak 
Olvassuk fel Tasnádi Emese Útravaló Dzsundzsinak, a Hörcsögnek, a Nagy 
Útra című történetének hosszú címét, majd a gyerekek ötleteljenek, hova készül-
hetett Dzsundzsi? A válaszokat lehetőségként fogadjuk el, ne erősítsük meg a jó 
választ! (Ha valaki előre elolvasta a mesét, most inkább hallgasson!)

Olvassuk fel a történetet (itt most kifejezetten pedagógus olvassa fel, hogy jól 
érzékelhető legyen a párbeszéd), és tegyük fel újra a kérdést: Hova ment Dzsun-
dzsi? Kik beszélgetnek róla ebben a beszélgetős történetben?
Majd beszélgessünk arról, hogy kinek halt már meg kisállata! Milyen érzés volt? 
Szoktak-e rá gondolni? Meséljenek el a gyerekek egy-egy történetet, ami vele 
esett meg! Stb.

3.2b Sztuki és társai
Olvassuk el Kiss Ottó Vers című prózaversét, majd próbáljuk értelmezni a 
beszédhelyzetet:
Ki beszél ebben a versben? Kiről beszél? Ki lehet számára Emese? (A barátja.)
Mégsem Emeséről és a barátjáról szól elsősorban a vers. Hanem kiről?
Mit tudunk meg Sztukiról? Miben mutatkozott meg Sztuki hűsége? Hogyan akarja 
Emese a kutyája hűségét megörökíteni?

Tudnátok segíteni Emesének? Esteleg nektek is eszetekbe jutott már ilyen gondo-
lat? Próbáljátok ki, válasszatok az alábbi lehetőségek közül a „megörökítésre”:
• Írj egy verset Emese nevében a hűséges Sztukiról! (Nem kell rímelnie.)
• Ha vesztettél el már kisállatot, írj róla egy emlékező verset, vagy rajzold le! 
• Ha nem ért még ilyen veszteség, akkor írj le egy olyan történetet a kisállatodról, 

amit szeretnél megörökíteni, vagy rajzold le őt!
• Ha nincs saját kisállatod, képzeld el Dzsundzsit, milyen hörcsög lehetett, és írj 

róla egy történetet, vagy rajzold le őt, ahogy elképzeled!

Vedd figyelembe!
Tasnádi Emese története után már kialakulhat egy olyan beszélgetés, ami bevon-
ja a gyerekeket, és szeretnének a kisállat elvesztéséről vagy magáról a kisállatról 
beszélni, érzéseket, sztorikat megosztani. Egy dinamikus, élő beszélgetés mindig 
a legjobb spontán szövegalkotó helyzet, ezért ne sajnáljuk rá az időt. A Kiss Ot-
tó-vers feldolgozására hagyhatunk jóval kevesebb időt, és a megörökítő kreatív 
írás, rajzolás feladatot adhatjuk választható otthoni feladatnak is.
A prózavers, szabadvers írásánál nem a formai követelmények az elsődlegesek, 
hanem a monológhelyzet, belső beszéd aktiválása. Ha őszintén megnyílnak írá-
sukkal a gyerekek, az „örökítés” már sikerrel járt.

30
perc

min. 
15 perc

45
perc


