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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Majoros Nóra: A kutya és 
az eső

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Tábla, kréta vagy filc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Felelősségteljes állattar-
tásra való nevelés előké-
szítése, érzékenyítés. 

A soknevű kutya
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra, 

fakultatív kutyamenhely-látogatással
(magyar, természetismeret, kreatív írás)

A gyerekek akár naponta találkozhatnak kóbor kutyákkal, de 
talán sohasem gondoltak bele, hogy ezeknek a kutyáknak is volt 
valaha gazdájuk. A felelős állattartásra nevelés ott kezdődik, 
hogy a gyerek felismeri, mit is jelent egy állat gazdájává válni. 
Ebben próbál segíteni ez a tanegység. 

Áttekintő vázlat
5.1 Kutyaélet 90 perc 

5.1a Melyik kutyafajta a legmenőbb?  10 perc
5.1b Kutyanévadó 10 perc
5.1c Egy kutya élete 25 perc
5.1d Kutyaélet 15 perc
5.1e Egy kiskutya naplója 30 perc

Összesen:  90 perc
+
5.2 Kutyamenhely látogatása  min. egy vagy több óra

A csoportbeosztáshoz szükséges cédulákat a kutyanevekkel írjuk 
meg előre!
Szervezzük meg a kutyamenhely meglátogatását! 

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Kutyaélet

5.1a Melyik kutyafajta a legmenőbb?
A gyerekekkel beszélgessünk arról, hogy szerintük melyik kutyafajta a 
legjobb, a legmenőbb! És mi a helyzet a keverék kutyákkal? 

5.1b Kutyanévadó
Nézzük meg a Reftantáron elérhető Kutyanévadó című tankockán szereplő 
kutyusok képeit! Ezek mind keverék kutyák, némelyik mentett, menhelyen lakik. 
Ti melyik kutyust fogadnátok el? Milyen nevet adnátok neki?

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

90
perc

10
perc

10
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Interaktív multimédiás 
feladat
Csoportos szövegértel-
mezés és kreatív írás: 
kutyanapló
Látogatás egy 
kutyamenhelyre

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
A játék során fontos, hogy egy kutyához több név is elhangozzék. Végül foglaljuk 
össze, hogy egy-egy kutyához milyen nevek merültek fel! Ha van időnk, a gyere-
kek indokolhatják is a névadást. 

5.1c Egy kutya élete
Majoros Nóra: A kutya és az eső című történetét dolgozzuk fel 
csoportmunkában! A gyerekeket osszuk négy vagy öt csoportba cédulákra írt 
kutyanevek segítségével! Annyi cédulát írjunk meg előre, ahány gyerek van, és 
minden kutyanév/csoport kb. egyenlő számban szerepeljen a cédulákon! (Ha a 
gyerekek létszáma vagy az arányosabb csoportelosztás miatt öt csoportot szeret-
nénk alakítani, ötödiknek írjuk fel a Táncos nevet.)
Nevek:
• Bátor
• Nyamvadt 
• 18-as eb
• Bigyó
• Táncos

A csoportok olvassák el a nevekhez tartozó részeket a meséből, majd számol-
janak be a többieknek arról, hogy mi történt a kutyussal, amikor az adott nevet 
viselte! (A Táncos csoport az utolsó bekezdést olvassa és dolgozza fel! A név arra 
utal, hogy ez a kutya legbelsőbb tulajdonságát kifejező igazi, „beszélő” neve.)

Vedd figyelembe!
Ha úgy gondoljuk, jobb az olvasáskészség szerinti differenciálás, a csoportokat az 
alapján is feloszthatjuk, ki melyik szöveggel boldogul könnyebben. 

5.1d Kutyaélet
A táblára rajzoljunk négy halmazkarikát, amelyek mindegyikének van 
közös metszete! A halamazkarikák a kutya különböző, a történetben szereplő 
neveit és ezzel együtt életszakaszait jelölik. A gyerekek keressenek olyan szava-
kat, amelyek jellemzik a kutyus adott életszakaszát! Ügyeljenek arra is, hogy a 
közös halmazokba is kerüljenek kifejezések! A Táncos név kerülhet középre, a 
legközösebb részbe, hiszen ezt a tulajdonságát a kutyus mindvégig megőrizte, 
nem vesztette el.

Beszélgessünk a gyerekekkel arról is, hogy milyen élete volt a kutyusnak a kü-
lönböző gazdáinál! Miért volt szomorú a menhelyen, ahol pedig mindent meg-
kapott? Miért táncolt az esőben? Mit jelenthetett neki az a szó, hogy „otthon” 
vagy „haza”?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kutyákkal való személyes 
találkozás.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Látogatás egy 
kutyamenhelyre

5.1e Egy kiskutya naplója
A gyerekek kis csoportokban írják meg a kiskutya képzeletbeli naplóját a 
különböző helyszínek szerint! 
• Mi minden történt vele az adott helyszínen? 
• Mi volt a jó, mi volt a rossz? 
• Kit szeretett, kire haragudott, mivel töltötte az idejét?
A kész munkákat olvassák is fel a többieknek!

5.2 Kutyamenhely látogatása – minimum egy óra, 
de egy egész délutánt is rászánhatunk.

Ha lehetőségünk van rá, látogassunk el egy kutyamenhelyre! 
(Részletesebben lásd az előző tanegység végén: 4.3!)

30
perc


