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JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bálint Ágnes: Kutyaiskola 
(részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz 

Tornaszerek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kutyakiképzés alapgya-
korlatainak kipróbálása 
– emberléptékben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Mozgásos erőnléti és 
ügyességi játékok, 
rendgyakorlatok

Kutyás nap / 
Kutyás délután

Komplex témanap vagy délutáni foglalkozás 
(magyar, testnevelés, természetismeret)

A gyerekek személyes élményt szerezhetnek a kutyákkal kap-
csolatban, illetve megoszthatják egymással kutyás élményeiket. 
Mindez az olvasmányélményt erősíti és differenciálja. 

Áttekintő vázlat
4.1 Kutyatesi  45 perc

4.1a Tantárgyak a kutyaiskolában  10 perc
4.1b Kutyatesi  35 perc

4.2 Kutyaiskola  45 perc
4.2a Frakk a kutyaiskolában  10 perc
4.2b Válogató olvasás  15 perc
4.2c Egy nap a kutyaiskolában  15 perc
4.2d Könyvajánló  5 perc

Összesen: 2x45 perc
+
4.3 Kutyabemutató vagy látogatás egy kutyaiskolába, kutyamenhelyre.

Az első óra tornateremben zajlik, a tornaszereket készítsük elő! A 
könyvajánláshoz érdemes a könyvet kivenni a könyvtárból.
A kutyabemutató vagy kutyalátogatás megszervezése.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Kutyatesi

4.1a Tantárgyak a kutyaiskolában 
• Ki járt már kutyaiskolában? 
• Mit csinálnak ott a kutyák és gazdáik? 
• Milyen tantárgyak lehetnek ott? 

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

10
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
képesek ugyanannak az 
eseménynek több néző-
pontú tükrözésére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg hallás utáni 
megismerése és egyéni 
olvasása 
Értelmezés egyénileg és 
közösen
Kreatív írás: Facebook- 
vagy blogbejegyzés
Könyvajánlás

JEGYZETEIM

4.1b Kutyatesi
Próbáljuk ki a kutyakiképzés néhány gyakorlatát a gyerekekkel a tornate-
remben vagy az udvaron!
1. Engedelmességi gyakorlatok (utasítások követése: Ül! Áll! Fekszik!) 
A gyerekeknek követni kell a pedagógus utasításait minél gyorsabban és ponto-
sabban. Majd ugyanez a játék, de az Ül! És az Áll! parancs esetén az ellenkezőjét 
kell csinálni.
2. Akadálytorna (akadályugrás, ferdepadon futás, palánk átugrása, falmászás)
Sorverseny a következő feladatokkal:

– akadályfutás
– ferdepadon felfutás, leugrás szőnyegre
– zsámoly vagy tornaszekrény átugrása
– bordásfalra fel, bordásfalról le

3. Apportírozás (eldobott tárgy visszahozatala minél gyorsabban)
A pedagógus apró tárgyakat dobál (például pingponglabdákat). Ki tudja minél 
gyorsabban elkapni és visszahozni?
4. Labdakergetés
Sorverseny különböző labdavezetésekkel (rúgás, kézzel pattintás, bokák között a 
labda, azzal páros lábon szökdelés stb.).
5. Futás, állás, irányváltoztatás
Körbefutás, sípszóra megáll, következő sípszóra irányt változtat.

Variáció
A gyerekek szeretnek saját állataikról beszélni. Erre az órára behozhatnak fotókat 
az állataikról, kialakíthatunk belőlük egy (virtuális vagy valós) tablót, és ha van rá 
időnk, beszélgethetünk is a saját állataikról. 

4.2 Kutyaiskola

4.2a Frakk a kutyaiskolában
A pedagógus olvassa fel Bálint Ágnes: Kutyaiskola című meséjének részletét!
Beszéljük meg:
• Kik a szereplők?
• Kinek az ötlete volt a kutyaiskola? 
• Miért jutott az eszébe?
• Mit jelent az, hogy „faragatlan eb”? Hogyan mondhatnánk másképp?
• Miért mondtak ilyet Frakkra a macskák?
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Bálint Ágnes: Frakk és a 
foci című könyve

4.2b Válogató olvasás
Keressétek meg az alábbi kérdésekre a válaszokat a szövegben! Aki megta-
lálja, jelezze, majd hangosan folytassa onnan az olvasást!
• Hogyan reagált a macskák beszólására Frakk?
• Mit szólt Frakk ötletéhez 

• Irma néni?
• Károly bácsi?
• a kiképző?
• Lajcsika?

• Miért volt nehéz Károly bácsinak a kutyaiskola?

4.2c Egy nap a kutyaiskolában
• Milyen Facebook- vagy blogbejegyzést írt volna a kutyaiskolai napról 

• Frakk? 
• Károly bácsi? 
• Irma néni? 
• A macskák? 
• A kiképző?

Az egyik szereplő nevében írjátok meg a bejegyzést!
Olvassátok fel a legjobbakat!

Vedd figyelembe!
A blogbejegyzés írása hosszabb időt is igénybe vehet. Házi feladatként is kiad-
hatjuk.

4.2d Könyvajánló
• Mit gondoltok, mi lesz Frakkal és a kutyaiskolával? 
• Mi lesz a probléma megoldása? (Hallgassunk meg néhány ötletet! A gyerekek 

kitalálhatják: A szomszéd kisfiú, Lajcsika jár majd Frakkal a kutyaiskolába.)
Aki szeretne jobban utánajárni, olvassa el Bálint Ágnes: Frakk és a foci című 
könyvében a folytatást!

Vedd figyelembe!
A könyvajánláshoz érdemes a könyvet kivenni a könyvtárból, és megmutatni a 
gyerekeknek.
A Harmadik osztályos, állami olvasókönyvben is találkozunk Frakk és a két elké-
nyeztetett macska történetével: Frakk, a macskák réme – részlet.
Az óra után a gyerekek behozhatják saját kutyás könyveiket is, és egy délutáni 
foglalkozás keretében ajánlhatják egymásnak. 

15
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kutyákkal való szemé-
lyes találkozás előse-
gíti a gyerekek érzelmi 
fejlődését.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kutyabemutató vagy 
látogatás egy kutyaisko-
lába, illetve kutyamen-
helyre

JEGYZETEIM

4.3 Kutyabemutató vagy kutyalátogatás 
– a foglalkozás formájától függ az időtartam.

Ha tehetjük, a tanórák után látogassunk el egy kutyaiskolába! Ha erre nincs lehe-
tőségünk, kérjünk meg egy kutyaoktatót, hogy tartson bemutatót a gyerekeknek! 
Rendőr-, illetve vakvezető kutyákkal is szoktak vállalni ilyen típusú bemutatót. Ha 
egyik sem sikerül, elmehetünk a gyerekkel egy kutyamenhelyre is.

Vedd figyelembe!
FONTOS!
A kutyákkal való találkozást csak akkor vállaljuk, ha tudjuk a biztosítani a gye-
rekek testi-lelki biztonságát és épségét! Ha ezzel kapcsolatban bármi kétségünk 
támadna, álljunk el ettől a feladattól! 
Viszont az állatokkal való találkozás elemi élményt jelent a gyerekeknek, ami 
megéri az időt és fáradságot.
Jó, ha bevonunk egy-két belevaló szülőt is az akcióba.
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