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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)
•	 Kinek van háziállata? Kinek van cicája?
•	 Mit jelent az, hogy morcos? Gyűjtsünk rokon értelmű szavakat, kifejezéseket!

Beszélgetési témák
Miután röviden ismertettük, hogy miről szól a könyv, a következő témákról lehet beszélgetni:
•	 Milyennek képzeled Kamupirin apót?
•	 Volt-e már olyan hangulatod, amikor mindenben rosszat láttál? Téged mi derít jókedvre?
•	 Hogyan próbálnád felvidítani a barátodat, ha morcos lenne?

Olvasás után:
Fogalmazási feladat
•	 Barbarella naplója 

Találd ki és írd le azt a három sort, amit Barbarella a naplójába írt!
•	 Nézzük a jó oldalát! 

Gondold végig, hogy mikor volt legutoljára igazán rossz napod! Majd írj néhány mondatot arról, 
hogy mi volt jó azon a napon! Ne felejtsd el, mindennek megtalálhatod a jó oldalát, ha akarod!
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A morcos macska, Barbarella semminek sem 

tud örülni, folyton dúl-fúl és rossz a kedve. 

A megoldás: a varázserejű Kamupirin apó, aki 

minden problémát orvosol. Még Barbarellát 

is felvidítja…. Vajon hogyan? 
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Új könyvsorozat kezdő olvasóknak:

• könnyen érthető szöveg

• humoros, színes illusztrációk

• elgondolkodtató történetek
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Megvitatható kérdések (egy nagy vagy több kis csoportban)
•	 Beszéljétek meg, minek lehet örülni reggel, ha iskolába kell menni? És ha szünet van? Miért jó, ha süt 

a nap az udvaron? És ha jön néhány felhő?
•	 Hogyan érezhette magát Barbarella, amikor semmi sem felelt meg neki? Mit gondoltok, szívesen 

barátkoztak, játszottak vele a társai?
•	 Mi gyógyíthatta ki a morcosságból? A nem látható, nem érezhető csodapor, vagy a mosolygás, 

dalolás, a derűs viselkedés?

Kreatív feladat
Legyetek ti Kamupirin apó segítői! Két-három fős csoportokban készítsetek láthatatlan varázsport, és 
Barbarella receptje alapján írjatok, rajzoljatok receptet verekedős vakondgyerek, hazudós hiúz, nyafogós 
nyuszi vagy ordibálós oroszlánkölyök részére!


