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Az alkotók

Mán-Várhegyi Réka író, szerkesztő. Novelláskötete, ifjúsági regénye, gyerekkönyvei jelentek meg
eddig. Rödönyi Csilla grafikus, animációs filmeket is készít.

A történet röviden

Kókusz Franci, az agárlány nem csak kitűnő fodrász, hanem a titkos ügynökség tagja is. Egy szép
napon két érdekes esemény is történik vele. Szokatlan feladatot kap az ügynökségtől, és különös
lakó költözik a szomszédjába.

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! Kik lehetnek a szereplők? Milyen állatos könyvet
olvastál? Hol éltek, hogyan viselkedtek benne az állatok?
Beszélgetési témák
Miután röviden ismertettük, hogy miről szól a könyv, a következő témákról lehet beszélgetni:
• Mit csinál a fodrász? Mi lehet a feladata egy titkos ügynöknek? Te melyik foglalkozást
választanád? Valójában milyen foglalkozás tetszik neked? (Figyelem! A magyar helyesírás szerint
a titkos ügynököt két szóban írjuk. Jelen könyv esetében a szerző az érthetőség kedvéért az
egybeírás mellett döntött.)
• Milyen állat lehet az új lakó? Ki költözött már közületek másik lakásba? Mi mindennel jár egy
költözködés? Jó szórakozás vagy kellemetlenség?

Olvasás után:

Fogalmazási feladat
• Praliné Zsorzs csokiboltja
Írj négy-öt mondatos ismertetőt Praliné Zsorzs újonnan megnyíló csokoládéboltjáról! Találj ki érdekes
édességneveket! Utalj a Triplacsokis Luxus szelet receptjének kalandos sorsára! Lehet ez egy
hirdetés is, amivel a vevőket csábítod az új üzletbe.
• A jó titkos ügynök
Írd le négy-öt mondatban, hogy milyennek kell lenni szerinted egy jó titkos ügynöknek!
Megvitatható kérdések (egy nagy vagy több kis csoportban)
• Ki a kedvenced a szereplők közül? Miért ő?
• Milyen szerepe volt Francinak, Lolának és Zsorzsnak a receptek visszaszerzésében? Szerinted
melyikük fontosabb? Miért?
• Mi lehetne a következő titkos feladat, amit közösen oldhatnának meg ők hárman?
• Mire kellettek az ellopott receptek Hóc Alajos Hugónak?
• Milyen állatok lakhatnak még ebben a városban?
• Ki lehet a könyvtáros, a pénztáros a közértben, a piacon a gyümölcsárus, a sajtos, a virágos vagy a
hentes?
• Adjunk nevet is nekik!
• Találjátok ki, hogyan működik Grand Lola egyik találmánya, például a követőtakaró, vagy az, amelyik
rúg, ha nem vagy elég óvatos.
Kreatív feladat
• Két-három fős csoportokban készítsenek a gyerekek rajzos cégtáblát a fodrászüzletnek, a
csokiboltnak és egy titkosat Lola titkos találmányainak.
• Rajzoljanak le, vagy néhány mondattal írjanak le olyan találmányokat, szerkezeteket, amelyek nekik
segítenének a suliban!

