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Témák
•
•

Lássuk meg a dolgok jó oldalát!
Ha kedves vagy, jobban érzed magad.

Háttér

A könyv a Babilon Kiadó Szeretek olvasni! sorozatában jelent meg az olvasni tanuló korosztály
számára.

A történet röviden

Barbarella a cicalány mindig morcos, semminek sem tud örülni, folyton dúl-fúl, mindenben csak a
rosszat látja. Szerencsére Kamupirin apó segít rajta.

Olvasás előtt:

Vajon miről szól a könyv?
• Mutassuk meg a könyv borítóját, olvassuk fel a címet, majd tegyük fel a kérdést, miről szólhat a
könyv? Minél több gyerek mondja el az ötletét!
• Olvastál-e olyan állatos könyvet, amelyikben úgy viselkedtek az állatok, mintha emberek
volnának? Járhatnak-e az állatok iskolába a könyvben? A valóságban? (pl. kutyaiskola)
• Milyen lehet a negyedik kismalac? Mi a kedvenc időtöltése?
• Miből szokott három lenni a mesékben?
• Milyen szólásban szerepel a „három”? (Három a magyar igazság)
Beszélgetési témák
Miután röviden ismertettük, hogy miről szól a könyv, a következő témákról lehet beszélgetni:
• Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy szembe tudjunk szállni azzal, aki erősebb nálunk?
• Milyen állatos mesét ismertek, amiben a farkas pórul jár?

Olvasás után:

Fogalmazási feladat
• Írjatok levelet a legidősebb kismalac nevében a malacanyukának, amiben beszámol Töftörötty
hőstettéről!
• Lehet, hogy a farkas lassan magához tért és rémülten elszaladt. Írjátok le, hogy ő hogyan mesélte
el a többi farkasnak, hogy mi történt vele!

Megvitatható kérdések (egy nagy vagy több kis csoportban)
• Mi a véleményetek a három nagyobb malac viselkedéséről?
• Te mit tennél, ha a kistestvéred is részt akarna venni a játékodban?
• Mit tennél, ha a nagyobbak nem vennének be játszani?
• Kivel fordult elő már hasonló?
• A mese végére sem nőtt meg Töftörötty, a testvérei mégis a legnagyobbnak mondták. Mi ennek a
magyarázata?
Kreatív feladat
• Három-négy fős csoportokban készítsetek plakátot, amely Töftörötty kiállítását hirdeti!
• Emlékezzetek vissza a három pillangó meséjére! Három-négy fős csoportokban találjatok ki egy
negyedik pillangót, aki megváltoztatja a mese végét!

