
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Máté Angi: 
Volt egyszer egy sün

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Egy gombolyag erős 
fonál vagy zsineg
Uzsonnakészítés 
eszközei, alapanyagai

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Térérzékelés, térbeli 
tájékozódás fejlesztése.
Belehelyezkedés a sün-
perspektívába.
Érzékenyítés, 
empátiafejlesztés, 
a konfliktuskezelő-
képesség fejlesztése.

JEGYZETEIM

Tüskés barátaink
45 vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra

(magyar, etika, dráma, technika)

A mesében ábrázolt süni szerepén, helyzetén keresztül empa-
tikusabbá tehetjük a gyerekeket a nehezebben megközelíthető 
társaik helyzete iránt.

Áttekintő vázlat
2.1 Hozzá(m) ne érj!  60 perc

2.1a Térháló – gombolyagjáték  15 perc
2.1b Az egyszeri sün  10 perc
2.1c Tippek a süninek  10 perc
2.1d Szúrós barátaink  25 perc

2.2 Süni-uzsi  30 perc
Összesen  2x45 perc 

A térháló- és uzsonnakészítés lehetőségének megteremtése, 
helyszín, eszközök előkészítése, alapanyagok megvásárlása.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Hozzá(m) ne érj!

2.1a Térháló – gombolyagjáték
Székek vagy a padsorok között zsineggel, erős fonallal alakítsunk ki közö-
sen egy térhálót, ahol a zsineg szálai elég feszesek, és olyan rések vannak köztük, 
amin át lehet bújni, de azért nem túl könnyen! Ha elkészültünk, a gyerekeknek 
át kell jutni a térháló egyik oldaláról a másikra, úgy, hogy lehetőleg ne érjenek a 
zsineg szálaihoz. Akinek sikerül érintés nélkül átjutni, az a legügyesebb. 

Vedd figyelembe!
Játék végén a zsineget levágjuk, és összegyúrjuk. Így gyorsan megtisztítjuk a tere-
pet, alig veszítünk időt. (A fonalgombóccal később tudunk még játszani.)
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

60
perc

15
perc
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JEGYZETEIM 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos ügyességi 
játék
A mese kifejezéseinek 
leképzése mímes moz-
gással
Problémás helyzetre 
megoldás keresése
Néma, értő olvasás
Beszélgetés
Szituációs játék, ötlet-
börze: tanácsok 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Egy gombolyag erős 
fonál vagy zsineg

Variáció
Csoport-térháló
A térhálót kialakíthatjuk a gyerekek között is: A csoport egyik fele körbeáll, a 
többiek egy gombolyag zsineget vezetnek közöttük keresztül-kasul. A térhálóban 
minden résztvevő egy olyan pontot képez, ahol a zsineg irányt változtat, megfor-
dul (testükkel, kezükkel tartják a zsineget). A térhálón azoknak kell érintés nélkül 
átjutni, akik azt kialakították, tehát a csoport egyik fele aktív, a másik fele passzív 
szereplő a játékban. (A végén a térhálót tartók elengedik a zsineget, és kilépnek 
belőle, majd összegyúrjuk, nem kell visszagombolyítani.)

2.1b Az egyszeri sün
Olvassuk fel Máté Angi: Volt egyszer egy sün című meséje elejét, odáig, 
hogy: „félrehajlottak a citromfüvek”! 
Játsszuk el, ahogy a süni gubbaszt, majd lassan elindul benne a mozgás! Először 
csak az ujjacskái mozdulnak meg, aztán megrázza a lábát stb., míg végül elindul, 
és az orrára tűzi az estét, mint egy lepényt.
Játsszuk el azt is, hogyan muszogott, hogyan próbált átbújni a fűszálak, levelek, 
ágak között, és hogyan hajoltak el előle a növények!

2.1c Tippek a süninek
• Mi baja volt a növényeknek? Miért hajoltak el a sün elől?
• Mi lehet a süni gondjának a megoldása? Adjunk neki tippeket!
Majd a gyerekek olvassák el önállóan a mese befejezését!

2.1d Szúrós barátaink
Beszélgessünk arról, hogy találkoztunk-e már ilyen „szúrós” gyerekkel, 
akitől a többiek inkább elhúzódnak, mert úgy érzik, mindig csak szurkapiszkál. 
Képzeljük bele magunkat az ő helyzetébe!
• Szerintetek neki jó ez így? 
• Mit lehetne tenni, hogy „megszelídüljenek” a tüskéi? 

Alakítsunk ki egyszerű, hétköznapi szituációkat, amelyek központi problémája az, 
hogy valaki „szúrósan” viselkedik, kötekedik a többiekkel! A gyerekek keressenek 
pozitív megoldási lehetőséget a „szúrós” gyerek leállítására, a közösségbe való 
bevonására, és ezt játsszák is el! Ha nehezebben megy a drámajáték, akkor elő-
ször szóban adjanak tanácsokat szúrós barátaiknak (vagy saját maguknak)!

Variációk
Fonalgombóc
Az ötletbörzét szervezhetjük az összegyúrt fonalgombóc dobálásával, amit a pe-
dagógus indít, majd egymásnak dobják a gyerekek, mint egy labdát. Aki megkap-
ja, az mondhatja az ötletét. 

10
perc

10
perc

10+15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek formázzák 
meg a sünit, lehetőség 
szerint ehető anyagok-
ból – ami ehetetlen, az a 
fogpiszkáló-tüske. 
A közös uzsonna a kö-
zösségérzést, befogadást 
is erősíti.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Süni formázása (főleg) 
ehető anyagokból 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Az uzsonna elkészítésé-
hez szükséges anyagok, 
eszközök

JEGYZETEIM

(A fonalgombóc puha, könnyen dobható, csak először jól össze kell gyúrni. Pu-
hasága épp ellentéte a süni szúrósságának. De hiszen ő is arra vágyik, hogy ne 
legyen olyan szúrós.)

Vedd figyelembe!
Ha csak 45 perces órát tartunk, akkor a térhálós feladat (2.1a) vagy a 2.1d feladat 
drámajátékos része elhagyható.

2.2 Süni-uzsi

Ha lehetőségünk van rá, a gyerekek készítsenek süni-uzsit! A Reftantáron talá-
lunk egy linket a körtesüni készítésének fázisrajzairól, illetve a kakaós daráltkek-
szből készült süni receptjét is.
Mindkét esetben fogpiszkálóból legyenek a süni tüskéi, és szőlőszemeket szúr-
junk rájuk!

Ha nem tudunk uzsonnát készíteni, akkor gyurmából vagy agyagból mintázzák 
meg a gyerekek a sünit! A tüskék hegyére apró gyurmagombócokat rakjanak!

Vedd figyelembe!
Ha csak szövegfeldolgozó órát tartunk, az uzsikészítés is elhagyható.
A süni-uzsi elkészíthető a délutáni napköziotthonos foglalkozáson is, egy kis 
szövegolvasás után.
Az „uzsizást” ki is egészíthetjük. A gyerekek hozzanak be ősszel termő gyümölcsö-
ket, és tartsunk egy süni-lakomát! 
A tanegység tanítható az Egészségvédelmi hónap keretein belül is. 
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30
perc


