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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István: 
Sün Balázs

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Rajzlap
Villa, tempera, festés 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karakterek, testvéri 
viszonyok megfigyelése, 
felfedezése a mesében.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Névadó játék
Mesehallgatás
Beszélgetés
Nevek és karakterek
Soroló mondóka és 
kiszámoló
Költői eszközök megfi-
gyelése

Sün Balázs
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

választható rajzos feladattal 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A testvérek közötti viszony ritkán idilli. Gyakran előfordul, hogy a 
legkisebbet kitúrják maguk közül a többiek. Csukás István me-
séjén keresztül ezt a problémát dolgozzuk fel. Lehetőségünk van 
arra is, hogy a nevek karakterfestő szerepéről beszéljünk. 

Áttekintő vázlat
5.1 Sün Balázs és testvérei  45 perc 

5.1a Süni névadó  10 perc
5.1b Sün Balázs  20 perc 
5.1c Sünnevek  15 perc

5.2 Süntestvérek  45 perc 
Összesen:  2x45 perc 

A villanyomat készítéséhez műanyag villát érdemes beszerezni, 
ami kevésbé balesetveszélyes, és később is használhatóhasonló 
munkához.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Sün Balázs és testvérei  

5.1a Süni névadó 
Milyen nevet adnál a Süni család című tankocka képein szereplő sünik-
nek? (Elérhető a Reftantáron.)

Vedd figyelembe!
A gyerekek először valószínűleg beszélő neveket fognak adni a süniknek (példá-
ul: Morcos, Álomszuszék, Nagyfülű stb.) Kérjük meg őket, hogy adjanak rendes 
keresztneveket is a süniknek! Melyik keresztnév fejezhetné ki azt, hogy vala-
ki morcos (például Dömötör), Álomszuszék (Álmos), nagy a füle (Fülöp) stb. A 
lényeg, hogy a gyerekek ismerjék fel a nevek karakterfestő erejét, ami gyakran 
nem a közvetlen jelentés, hanem a hangzás alapján keletkezik (például Csenge, 
Csongor – hangfestő csengő hang)! 
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM

5.1b Sün Balázs 
Helyezkedjünk el a mesemondó sarokban, és olvassuk fel a gyerekeknek 
Csukás István: Sün Balázs című meséjét!

Beszéljük meg, mi történt a mesében: 
• Hogyan „bántak” a többiek a legkisebb testvérrel? Mit gondoltok, szándékos 

volt, hogy kitúrták a házból, vagy sem? Miért igen, miért nem? 
• Hogyan reagált Balázs arra, hogy kitúrták?
• Hogyan reagálhatott volna másként? Játsszátok el!
• Melyik a jó megoldás, és miért? 
• Mi történt Sün Balázzsal a saját házában? Hogyan reagált erre Sün Balázs?
• Tapasztaltatok-e olyat, hogy a „nagyok” nem hagyják békén a „kicsit”? Mit lehet 

tenni ilyenkor? 

Vedd figyelembe!
Egy videofilmen Süveges Gergő diafilm alapján meséli el gyerekeknek Sün Balázs 
meséjét (elérhető a Reftantáron). A film mintát ad a meséléshez, ami alapján 
kedvet kaphatunk a diafilmvetítéshez is, ha meg tudjuk szerezni a kópiát.

Ha a testvérek közötti konfliktus témája fontos a gyerekeknek, nyugodtan rászán-
hatjuk az egész órát a beszélgetésre, játékra. A kimaradt feladatok átcsúszhatnak 
a következő órára is. 

5.1c Sünnevek 
Keressük meg a mesében a testvérek neveit! Milyen süninek képzeljük el 
a nevük alapján őket? Beszéljük meg, milyenek lehetnek ők, és hogyan viszonyul-
nak egymáshoz és a legkisebb testvérükhöz, Balázshoz! 

Megtanulhatjuk a névsort, mint egy soroló mondókát, és akár kiszámolót is játsz-
hatunk vele:

Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Sün Demeter, 
Sün Tihamér, 
s a legkisebb: 
Sün Balázs. 

Melyik szó ismétlődik? Találtok-e sorvégi rímelő szavakat? 
Minden sor egyforma hosszú? Melyik a kivétel? (Sün Balázs sora egy szótaggal 
rövidebb, mint a többi – ebben is ő a legkisebb.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Sünkarakterek ábrázo-
lása nyelvi és grafikai 
eszközökkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: mese foly-
tatása Sünkarakterek 
villanyomattal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, villa, tempera, 
festés eszközei

5.2 Süntestvérek  

Ezen az órán több kreatív feladat közül választhatnak a gyerekek:

1. Írják meg Sün Balázs és testvérei mesébe illő történetét, ahol a hét testvér segíti 
egymást! Fontos, hogy a meséből kiderüljenek a testvérek személyiségvonásai. A 
mese inkább prózaformában íródjon, de azért ne tiltsuk a versformát se! 

2. „Villás” sünifestés: A villafejet nyomóformaként használva készítsék el a gye-
rekek az öt süntestvér képét úgy, hogy érzékelhető legyen a karakterek közötti 
különbség! (Képes minta elérhető a Reftantáron.)
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