A hetvenkedő sün
KönyvtárMozi foglalkozás 1-2. osztályos gyerekeknek

Idő: 45 perc
Szükséges eszközök:
zenelejátszó (számítógépről lejátszható MP3 formátum) – Gryllus Vilmos: Szúrós gombóc
Memóriakártyák
barna karton (felrajzolva rá a süni teste)
krémszínű karton (felrajzolva rá a süni feje)
zöld karton
pici piros papírkör az orrnak
mozgószem
piros filctoll
ragasztó
olló
Cél: A jó és rossz tulajdonságok közötti különbség felismertetése, figyelem fejlesztése
1. Hallgassatok meg egy dalt! Szerintetek miről fogunk ma beszélgetni? - Sünikről
2. Bevezető kérdés: Mit tudtok a sünökről? Hol élnek? Mivel táplálkoznak? Mit
csinálnak télen? – Ha nem tudnak válaszolni, akkor vezessük rá őket.
3. Nézzük meg A hetvenkedő sün című mesefilmet! - Vetítés
4. Milyen volt a süni? Ha igazat mondok, tapsoljatok, ha hamisat mondok, dobogjatok a
lábatokkal!
A süni dicsekvős volt. - taps
A süni szerény volt. - lábdobogás
A süni bátor volt. - lábdobogás
A süni jószívű volt. - lábdobogás
A süni sírós volt. - taps
A süni dölyfös volt. - taps
A süni kedves volt. - lábdobogás
5. Játsszunk memóriajátékot a mese szereplőivel. Kik is szerepeltek? ( sün, rigó, nyúl,
róka, farkas, medve)
A kinyomtatott lapokat középre helyezzük, hogy mindenki jól láthassa. A gyerekek
egymás után jönnek ki, és kettőt felfordítanak. Ha állatpárt találnak, akkor felfordítva
maradnak a lapok, ha nem, akkor vissza kell fordítani őket. Addig játsszunk, amíg
minden párt megtalálnak. Természetesen itt is segíthetünk.

6. Készítsünk együtt egy sünit! – Segítsünk a gyerekeknek a tüskék kivágásában. A fejet
és a testet rajzoljuk fel annyiszor barna kartonra, ahány gyerek részt vesz a
foglalkozáson. Ha kivágták a testet és a fejet, ragasszák fel a fejet a testre. Ezután
ragasszuk fel a szemet és az orrot. A szájat piros filctollal rajzoljuk meg. Zöld
kartonból vágjunk 4x9 cm-es téglalapot, és hajtsuk félbe úgy, hogy 4x4,5 cm-es,
kinyitható kártyát kapjunk. Ezt a kártyát ragasszuk a süni hátára, így szépen megáll az
asztalon.

