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1–2. osztály

Témák
•	 barátság
•	 elszántság
•	 segítőkészség

Az alkotók
Sepsi László filmes újságíró. Ez az első gyerekkönyve. Fodor Anikó grafikus, több gyerekkönyvet is 
illusztrált már, sőt a LOGICO Piccolo Nyelvi képességfejlesztő sorozatát is.

A történet röviden
Peti egy reggel észreveszi, hogy eltűnt a kedvenc játékhelikoptere, sőt a szüleinek is hiányzik néhány 
holmija. Elhatározza, hogy kideríti, ki garázdálkodik náluk éjszaka.

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!
•	 Volt-e már valakinek éjszakai zseblámpás kalandja?
•	 Történt-e már veled, hogy valami éjszaka nagyon ijesztő volt?

Beszélgetési témák
Miután röviden ismertettük, hogy miről szól a könyv, a következő témákról lehet beszélgetni:
•	 Szokott-e eltűnni nálad is néha ez-az?
•	 Milyen lehet az éjszaka réme? Képzeld el a külsejét, mesélj róla! Mekkora, milyen színű, milyen az 

alakja? Ember vagy valami más élőlény lehet?
•	 Te hogyan készülnél Peti helyében a kalandra? Milyen eszközökre lenne szükséged?

Olvasás után:
Fogalmazási feladat
•	 1. osztályosoknak 

Csoportosítva írd le a következő szavakat! Mit csinált Peti, mit Benő és mit csináltak közösen? 
Mindegyik csoportból egy- egy szót foglalj mondatba!  
A szavak: észrevette, épített, töprengett, ficánkolt, csúszott, szégyenkezett, besurrant, visszavitt, 
elaludt, megbarátkozott, elcsent, elfáradt, segített

A
z éjszaka rém

e

Peti egy reggel észreveszi, hogy nincs meg 

a kedvenc játékhelikoptere. Sőt, más is eltűnt. 
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Könyvsorozat kezdő olvasóknak:

• mini meseregény négy fejezetben

• könnyen érthető szöveg

• nagy betűk, vidám illusztrációk

• a végén szövegfeldolgozó feladatok
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•	 2. osztályosoknak 
Benő azt írta Petinek, hogy eljön még hozzá. Előtte azonban írni akart egy újabb levelet, amelyben 
beszámol arról, hogy megjavult. Nehezen megy neki a fogalmazás. Segíts Benőnek, írd meg helyette 
ezt a levelet!  
Lehet, hogy Peti válaszolt a levélre. Ha akarod, a választ fogalmazd meg!

Megvitatható kérdések (egy nagy vagy több kis csoportban)
•	 Miért nem vette észre Benő családja, hogy a kis Benő pont az ellenkezőjét csinálja, mint ami a 

feladata?
•	 Mit gondolsz, miért lopkodott Benő?
•	 Rosszaság vagy csak meggondolatlanság volt részéről, hogy nem gondolt azokra, akiknek hiányoztak 

az ellopott dolgok?
•	 Attól, hogy Peti a barátja lett, hogyan változott meg Benő?
•	 Neked mi a legjobb abban, hogy ha van egy vagy több jó barátod? Előfordult-e már, hogy a barátod 

segítségével oldottad meg a problémádat?

Kreatív feladat
•	 Két-három fős csoportokban rajzoljatok járatrendszert, ami négy-öt lakásba, fiókba vezet! Legyen 

olyan, mint egy labirintus! Jelöljétek be, hol szorulhatott be Peti zsákja az alagútba!
•	 Párokban játsszátok el, hogyan mutatja meg Benő a birodalmát Petinek! Próbáljatok meg minél több 

különös elcsent tárgyat felsorolni! Miket lophatna Benő az állatkertből? Vagy mondjuk egy iskolából, 
orvosi rendelőből, fodrászatból, étteremből? Aki Peti szerepét játssza, találja ki, honnan származnak a 
tárgyak! Cseréljetek szerepet!


