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FilmPakk – film, szórakozás és 
tudás egy dobozban

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Csorba Győző Könyvtár 
új szolgáltatási csomaggal egészíti ki a népszerű KönyvtárMozi programot Baranya megyé-
ben. A pályázati projektben létrehozott FilmPakkokkal a KönyvtárMozikat működtető könyvtárak 
programjait szeretnénk gazdagítani, valamint a „mozigépész” könyvtáros, pedagógus munkáját 
segíteni. A szolgáltatás kialakításához a hasonló programokat már évek óta sikeresen működtető 
könyvtárak (a Grazi Városi Könyvtár, illetve a Bécsi Központi Könyvtár) gyakorlatát vettük alapul.

Az eddigi tapasztalatokat és a lakosság érdeklődési körét figyelembe véve a könyvtár mun-
katársai a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) több mint 500 filmből álló adatbázisá-
ból válogattak az animációs filmek, a kötelező olvasmányok híres filmadaptációi és a magyar 
klasszikus játékfilmek közül.  A FilmPakkok az adott filmek témájára építve dokumentumok 
széles választékát: új és antikvár könyveket, CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket, diafilmeket, 
társasjátékokat kínálnak a használóknak a teljesség igénye nélkül.

A csomagban található kiadványokkal nem titkolt célunk – a magyar filmkultúra megismer-
tetése mellett – az olvasás népszerűsítése a nézőközönség életkorának megfelelő kínálattal. A 
kölcsönözhető dokumentumok leírása mellett ebben a kiadványban a filmezést követő közös 
beszélgetéshez, könyvtári foglalkozásokhoz kínálunk útmutatót. A filmismertetők, a rendező 
és a szerző életrajza, a témához kapcsolódó ismeretanyagok, érdekességek, filmkritikák, játék- 
és kreatív ötletek segítségével könnyebben fel lehet készülni egy-egy foglalkozás levezetésére.

A gyerekeknek szóló pakkok tematikája szervesen illeszkedik az adott meséhez/filmhez. 
Olyan tudásanyagok feldolgozására, mélyítésére is lehetőséget adhat, amelyekre az iskolai 
tanórák keretében sokszor nem jut elég idő. A könyvtári foglalkozások egy-egy iskolai, óvodai 
programsorozathoz, témahéthez is kapcsolhatóak, együttműködve a körzeti iskolákkal, óvo-
dákkal, civil szervezetekkel. A felnőtteknek szóló pakkok nagy része azokra a filmalkotásokra 
épül, amelyek kiérdemelték, hogy az „53 magyar film” filmválogatásban is benne legyenek.  

Reményeink szerint az új szolgáltatás meghozza a kedvét azoknak a kistelepülési könyvtá-
raknak is, amelyek még nem csatlakoztak a KönyvtárMozi programhoz. Emellett idővel sze-
retnénk a szolgáltatást szélesebb közönség számára is elérhetővé tenni, hiszen komplexitásuk 
révén akár „mozi” nélkül is kiválóan használhatóak.

Bízunk benne, hogy a szolgáltatás bevezetésével a KönyvtárMozikat látogatók számának 
növekedésén túl a beiratkozottak és a kölcsönzők, illetve a könyvtári foglalkozások száma is 
növekszik majd, így közvetetten hozzájárulhatunk a könyvtárak közösségépítő szerepének 
erősítéséhez.

Terveink szerint a pakkokat évente átnézzük, lehetőség szerint frissítjük. Várjuk a „mozigé-
pészek” javaslatait, ötleteit, hogy a szolgáltatás még jobban igazodjon az olvasók igényeihez.

Pécs, 2019. június 26.

 Miszler Tamás
 Csorba Győző Könyvtár
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A hetvenkedő sün  

Írta: Kormos István
Rendező: Richly Zsolt
Narrátor: Haumann Péter
Zene: Ágoston Béla
Produkciós Iroda: Kecskemétfilm 
Stúdió Kft.
Gyártási év: 2004.
Játékidő: 5 perc

FILMISMERTETŐ

A sündisznó elindul világot látni, s maga-magát bátorítva rákiált a rigóra, a nyúlra, a rókára, 
a farkasra, a medvére, akik gyáván elmenekülnek a kis állat elől. Ám egy ágacska a sün fejére 
pottyan, és észhez téríti a szájhőst.

Korosztály: 3–8 éves 
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Kormos István 
József Attila-díjas költő, író, műfordító, kiadói szerkesztő

(Mosonszentmiklós, 1923.10.28. – Budapest, 1977.10.06.)

Mosonszentmiklóson született 1923. október 28-án. Édes-
anyját egészen kiskorában elvesztette, s attól kezdve nagyszü-
lei nevelték, akikkel Győrből Budapestre költözött. Már 16 éves 
korától dolgozott.  Életének központi alakja a nagymamája volt, 
akiről így emlékezett meg: „Gyerekkoromból ő varázsolt egész 
évig tartó karácsonyt, éneklésre mindig szer volt, és akkor is 
mesélt, amikor ötvenkilós körtés kosár volt a fején, s ugrándoz-
tam mellette a porban, vásár felé menet.” „Őmiatta vagyok, aki 
vagyok.” (Magyar írók, költők a gyermekirodalomban. Cash Ki-
adó 2010.)

A háború után a Püski Kiadóhoz került, lektori tevékenysé-
get folytatott az Egyetemi Nyomdában, de más lap- és könyv-
kiadóknál is megfordult. A filmgyárban is tevékenykedett dra-
maturgként. 1950-ben a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadóhoz 
került, amelynek szerkesztője, majd főszerkesztője volt egészen a haláláig. A hetvenes évek-
ben a pályakezdő költők köteteit is gondozta. Ő indította el és szerkesztette A világirodalom 
gyöngyszemei és A magyar irodalom gyöngyszemei című lírai antológiasorozatokat.

Húszévesen kezdett verseket írni. Első megjelent kötete Az égig érő fa (1946), amely verses 
meséket tartalmaz. Kormos István sok verses mesét írt, amelyek közül a legismertebbek A fázó 
rókafiak, a Kacorkirály, A nyulacska csengője, A hetvenkedő sün, A muzsikás kismalac. 

Nevéhez kapcsolódnak a loncsos, lompos és bozontos, piszén pisze Vackor történetei, 
amelyek a mai napig igen népszerűek. Kormos István nem csak gyerekeknek írt, első ver-
seskötete, a Dülöngélünk 1947-ben jelent meg. Ezt hosszú csend követte, amelynek többek 
között politikai okai is voltak. Ez idő alatt születtek verses meséi és a Vackor-történetek. Költő-
ként 1971-ben tért vissza Szegény Yorick című kötetével, majd ezt követően még egy könyve 
készült el: N. N. bolyongásai (1975). Ugyanazzal a kedvvel és zsenialitással írt gyerekeknek, 
mint a felnőtteknek.

Ismertebb gyerekkönyvei: Két bors ökröcske; Égig érő fa; A tréfás mackók; Mese Vackorról, 
egy pisze kölyökmackóról; Vackor világot lát; Vackor az első bében; A Pincérfrakk utcai cicák 
és más mesék; Ejhaj, csibekas!; 1986-ban jelent meg gyermekverseinek összefoglaló kötete A 
nyár gyerekei címmel.

Tehetsége elismeréseként három alkalommal tüntették ki: József Attila-díjat kapott 1955-ben 
és 1972-ben, Radnóti-díjat 1977-ben. (PIM, gyermekirodalom.hu)

ÉLETRAJZOK
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Richly Zsolt
Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, animátor, grafikus, Érdemes és Kiváló Művész

1941-ben született Sopronban. Diákként 
levelet írt és rajzokat küldött Walt Disney-
nek, válaszul egy animációs témájú könyvet 
kapott. 1961-ben a Kirakatrendezői Szakis-
kolában végzett, majd felvételt nyert a Ma-
gyar Iparművészeti Főiskola díszítő-festő 
szakára. 1966-ban szerzett animációs ter-
vező-rendezői diplomát, majd a Pannónia 
Filmstúdióba került, ahol huszonöt éven át 
dolgozott. A hatvanas években készített 
képregényei, meseképei és címlapjai (Ro-
botember, Gyurma Gyuri, Ele-Fáni) megje-

lentek a Kisdobos című gyermeklapban. 
A szakmát a rajzfilmstúdióban többek között Nepp Józseftől tanulta. Többször dolgozott 

háttértervezőként és grafikai rendezőként Jankovics Marcell filmjeiben, pl. a János vitézben. 
Meghatározó szereplője volt a filmstúdió ’70-es, ’80-as években elért hazai és nemzetközi 
sikereinek.

Olyan televíziós sorozatok kapcsolódnak a nevéhez, amelyeken generációk nőttek fel: 
A kockásfülű nyúl, Kíváncsi Fáncsi, Fabulák – Heltai Gáspár meséi. Az első egész estés TV-
rajzfilm, a Háry János rendezője. Ő rajzolta meg a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét, 
majd hét évvel később a Lúdas Matyit diafilmre.

1987-ben bekapcsolódott az Iparművészeti Főiskolán folyó animációs oktatásba, amelynek 
azóta is oszlopos tagja. Richly Zsolt a hazai animációs filmművészet számos generációját 
segítette pályára, s ezzel a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animációs oktatásának megha-
tározó személyisége. Az egyetem rektora 2008-ban Címzetes Egyetemi Tanár címet adomá-
nyozott neki. (anim.mome.hu)

Gyerekfilmjei még: 
Este a székelyeknél (1998)
Árgyélus királyfi (2003)
A hetvenkedő sün (2004)
A kevély kiskakas (2006)
Kőműves Kelemen (2009)

Diafilmjei: 
A betlehemi királyok
Altató
Harcsabajusz kapitány

ÉLETRAJZOK
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A FilmPakkban található, a KönyvtárMozi foglalkozásra való 
felkészülést segítő, valamint a film témájában megjelent 

kölcsönözhető dokumentumok listája.

Kormos István: Ejhaj, csibekas! (Osiris Kiadó)
Felnőttverseinek is a népköltészet a forrása, és ez még fokozottabban 
áll gyerekverseire. A gyöngyöcskével játszódó kölyökállatok szavai, a 
versek ismétlődő képei, a ráütő sorok éppúgy népmesei formulákból 
kelnek új életre, mint a nyulacska csengőjének vagy Kacor király hánya-
veti nagyképűségének története. Réber László humoros, a versek já-
tékosságát grafikában tolmácsoló illusztrációi még jobban emelik a jól 
sikerült kötet jelentőségét, mely második kiadásban jelenik meg. (www.
antikvarium.hu)
A kötetben található A hetvenkedő sün meséje is.

Csukás István: Sün Balázs – gyerekversek (Könyvmolyképző 
Kiadó)
Csukás István Kossuth-díjas költő gyerekverseit gyűjtöttük össze ebben 
a könyvben. Mindenki megtalálhatja benne a kedvencét, az óvodások-
tól az iskolásokig. Mert ezek a varázslatosan szép versek végigkísérik 
gyerekkorunkat, felejthetetlenül szólnak a fejünkben, s a szívünkben. 
Találunk a könyvben állatverseket, tréfás nyelvtörőt és verses meséket. 
(fülszöveg)

Gryllus Vilmos: Mókus, mókus, mit csinálsz? (Pagony 
Kiadó)
Gryllus Vilmos nemcsak mások verseit zenésíti meg, de ő maga is ír 
verseket, mondókákat, amelyek magával ragadó ritmusuk, könnyen 
megjegyezhető szövegük miatt rögtön a legkisebbek kedvenceivé vál-
nak. Most Horváth Ildi rajzaival lapozgathatjátok a jól ismert verseket 
az erdőről, a mókusról, a rókáról, a szarvasról és a sünről. (fülszöveg)

Kepes Ágnes: Sün Peti és barátai – Kalandok az erdei 
óvodában (Officina Kiadó)
Az erdei óvodásokkal mindig történik valami érdekes – Gida Gedeon 
rosszalkodik, új sünilány érkezik a csoportba, az óvónéni beteg lesz, a 
kis állatok izgalmas nyaraláson vesznek részt. Kepes Ágnes meséi a 4-6 
éves korosztály életének történéseit, örömeit és bánatait ültetik át az 
erdei állatok világába. (fülszöveg) 

KÖNYVEK ÉS EGYÉB 
DOKUMENTUMOK



6

Mihail Pljackovszkij, Vlagyimir Szutyejev: A sün, akit meg 
lehetett simogatni (Móra Könyvkiadó)
Sündi, a derék erdei sün nagyon bánatos, mert őt soha senki nem si-
mogatja meg. A sok szúrós tüske miatt még mamája sem simítja végig 
a hátát. Egyszer csak Sündinek mentő ötlete támad, és belehempereg 
egy halom lehullott, őszi falevélbe… Mihail Pljackovszkij mesehősei – 
akárcsak a leleményes kis sün – csetlő-botló állatok, akik szorult hely-
zetben hamar feltalálják magukat. (fülszöveg)

Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol (Cash Kiadó)
Móra Ferenc varázslatos világába nyújt betekintést a könyv. A történe-
tekkel megismerhetünk sok kedves állatot, akik különös kalandokban 
vesznek részt. Olvassátok szeretettel! (fülszöveg)
 
 
 

Móra Ferenc: A nagyhatalmú sündisznócska (Holnap Kiadó)
Ebben a mesekönyvben két olyan történetet olvashatunk, amelyekben 
a főszereplő sündisznó ismét a bátorságát és erejét fitogtatja, igen ám, 
de csak úgy mer hősködni, hogy egy medve hátán lovagol.

Hans Fallada: Mese a hűséges sünöcskéről 
(Móra Könyvkiadó)
Mit tudunk a sündisznóról? Azt, hogy szúrós, vadászik és megeszi a 
rovarokat. Hans Fallada még azt is tudja, hogy a sün az ember hűsé-
ges jó barátja, kitart mellette, védi, és hasznára van. Mindezt vidáman, 
érdekesen, kedves hangon meséli el a gyerekeknek, akik a kis történet 
elolvasása után bizonyára szívükbe zárják a sündisznót és Falladát, a 
kitűnő német írót is. (www.moly.hu)

KÖNYVEK ÉS EGYÉB 
DOKUMENTUMOK
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Jennie Poh: Soma süni nagy kalandjai (Tündér Könyvkiadó)
Eljött a nagy nap! itt az ideje, hogy Soma süni megtegye az első önálló 
lépéseit, és felfedezze az őt körülvevő világot. De vajon készen áll-e a 
nagy kalandra? Az út fontos tanulságot tartogat: bátorsággal minden 
akadály legyőzhető. (fülszöveg)

Telegdi Ágnes: Ó, azok a csodálatos állatok! – Őszi-téli 
ösvényeken (Ring-Color Kft.)
Ez a kötet a daruvonulástól a madáretetős fehér karácsonyig időrend-
ben haladva izgalmas történeteket mesél állatokról, tájakról. Természe-
tesen itt is találkozunk a sünnel, aki éppen téli álomra készül, s aggódva 
keresi a helyet, ahol bevackolhatja magát.

Susan Barrett: Az erdő nappal és éjjel (Móra Kiadó)
Bolygónk élővilága egyedülálló látványként tárul elénk: 
a panorámaképek színes rajzain feltárul a természet.  
Járd be az északi félteke erdőit, és csodáld meg a fák lombján átszű-
rődő napfényben sütkérező sok érdekes állatot! Térj vissza a már meg-
ismert ösvényekre éjszaka, és az ekkor előbukkanó állatok láttán úgy 
érzed majd, mintha ismeretlen tájakra tévedtél volna. (www.moly.hu)

Süniálom – Játékos fejlesztés (Keller és Mayer)
A Süniálom társasjáték 3-8 éveseknek szól. Megjött az ősz, és a sünik 
téli álomra készülnek. Sünmama szorgosan gyűjtögeti a leveleket, hogy 
otthonosabbá tegye kuckójukat. A játékosok segítenek neki, hogy elég 
levelet gyűjtsön a tél beállta előtt. A játékot Pásztohy Panka illusztrálta.
 

Sünis gyöngyfűzőkészlet
Gyöngyfűzőkészlet színes, különböző formájú és színű fagyöngyökkel, 
amelyek között négy fűzhető kis süni is megbújik. Ez a játék jó lehe-
tőséget ad a mesefoglalkozás lezárására, de ügyesíti is a kis kezeket, 
fejleszti a finommozgást.

KÖNYVEK ÉS EGYÉB 
DOKUMENTUMOK
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Tudtad-e? 
• A sün hátán kb. 8000 tüske található, ezek nagy-

jából egy évig tartanak, majd kiesnek és új nő 
helyettük. Amikor még kicsik, a tüskék puhák, s 
ahogy nőnek, egyre erősebbek és keményebbek 
lesznek. Veszély esetén szúrós labdává tudnak 
összegömbölyödni. 

• A kis sünök sünfészekben születnek, amelyet any-
juk nagyon gondosan épít meg levelekből, galy-
lyakból. Vakon és süketen jönnek a világra. Álta-
lában 6-8 süni születik egyszerre, akiket a mamájuk naphosszat szoptat heteken át, majd 
3-4 hetes korukban kezdik elhagyni a fészket. 

• A sünök éjszaka vadásznak, nappal alusznak bok-
rok alján, üregekben. Bogarakat, lárvákat, hernyó-
kat fogyasztanak, de szeretik a gilisztát, csigát és 
a pókot is. 

• Nagyon jó a hallásuk és a szaglásuk, a táplálékot is 
a szimatukkal találják meg. Látásuk viszont gyenge.

•  A sünik, ha félnek, fújnak és puffognak. Ritkán éles 
rikoltást is lehet hallani tőlük. A kicsik, ha anyjukat 
keresik vagy éhesek, úgy csipognak, mint a madarak. 

• Téli álmot alusznak. Télen nincs táplálék, ezért ősszel a süni zsírpárnákat növeszt, ami 
energiát ad neki a téli hónapokra, majd lassan bevackolja magát, és elalszik. Akár fél évet 
is kibír élelem nélkül! Akkor ébred fel, amikor újra előjönnek azok a bogarak, rovarok, 
amelyekkel táplálkozik.

• Egy süni átlagosan 2-4 évig él, de jó esetben élhet tovább is. Védett állat, nagyon kell rájuk 
vigyáznunk!

• Találkozhatunk velük a kertben is, ahol nagyon 
hasznosak lehetnek, hiszen megeszik a kártevő 
bogarakat. Ilyenkor ne zavarjuk, lehet, hogy szíve-
sen bevackol nálunk!

• Sokan azt hiszik, hogy a sünök szeretik a tejet, de 
valójában azzal csak ártunk nekik, ezért ha itatni 
szeretnénk, csak vizet adjunk nekik!

• Ha elkóborolt sünkölyköt találunk, vigyük el állat-
orvoshoz vagy állatkertbe!

TUDTAD-E?
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ÖTLETEK KÖNYVTÁRMOZIS FOGLALKOZÁSOKHOZ

Témajavaslatok
• Mi mindent tudunk a sünökről, hol élnek, mi jellemző rájuk?
• Látott-e már valaki a gyerekek közül sündisznót?
• Milyen állatnak gondolják: bátor, veszélyes, barátságos, félős?
• Bátorság, félelem, erő, furfangosság, füllentés 
• Túlzott önbizalom és kishitűség; honnan meríthetünk bátorságot?

Irányított beszélgetések a könyvtáros vezetésével, amelyek segítik a ráhangolódást 
a mesére: lehetőség van a sünökkel kapcsolatos ismeretanyagot kiemelni, amelynek 
során számos információt oszthatunk meg a gyerekekkel, és ők is bemutathatják tudá-
sukat. De szólhat a beszélgetés a mese rejtett tartalmának megfelelően. A javaslatok 
között olyan fogalmak is szerepelnek, amelyeket meg kell magyarázni, de a gyerekek 
számára mégsem ismeretlenek, hiszen olyan tulajdonságokat jelentenek, amelyekkel 
ők is találkoznak. 

• Mit jelent a hetvenkedő szó? Keressünk rokonértelmű szavakat! (dicsekvő, öntelt, nagy-
képű, beképzelt)

• Több mese szól arról, hogy a sündisznó különböző furfangos módon bátrabbnak, erő-
sebbnek akar látszani, azt akarja, hogy féljenek tőle és tiszteljék. Mit gondoltok, miért? 

• Beszélgessünk a bátorságról, félelemről, füllentésről a mese kapcsán.
• Ti miben szeretnétek bátrabbak lenni? Honnan meríthetünk bátorságot?

Játékötletek
A játékok tetszőlegesen választhatók a mese levetítése előtt vagy után. Egy-egy verssel 
vagy találós kérdéssel rávezethetjük a gyerekeket arra, hogy miről fog szólni a mese.

• Találós kérdések, versek, a sünről:
Varrni még senki sem látta, 
pedig csupa tű a háta. Mi az?
Melyik disznó nem volt soha malac?
Tüske elöl, tüske hátul, 
kiáll minden oldalából. Mi az?

Olyan, mint a tűpárna,
görögdinnye, tövise, 
ne gondolkozz, csak siess!

ÖTLETEK
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Gryllus Vilmos: Sündisznó
Szúrós gombóc jár a kertben, 
szusszan, pöffen minden percben.
Bokrok alját nézi sorra, 
buzgón szaglász nedves orra.
Hátán kócos a sok tüske, 
megfésülné, de nincs tükre.
Nem nyúl hozzá, így is jó!
Úgy hívják, hogy sündisznó.
(Megzenésített változata meghallgatható: 
https://www.youtube.com/watch?v=bwFTtdrtqkM)

Csukás István: Sünmese – vers 
Tüskés hátú sün barátom,
Merre jártál, mondd, a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
Most látlak, hogy előbújtál!
Körmöd kopog, eliramlasz,
Vigyázz! Itt a tél, te mamlasz!
De a sün nem jön zavarba,
Belebújik az avarba.

Fésűs Éva: A sündisznócska
Tegnap korán esteledett,
Sündisznócska ágyat vetett.
Ágyat vetett az avarba,
Kicsinyeit betakarta.
Fújhat a szél szakadatlan,
Melegít a puha paplan.
Jó a meleg földi fészek,
Aludjatok kis tüskések!

• Sünszótár – hogyan kommunikálnak a sünik?
A sünik sokféle hangot használnak, hiszen nekik is vannak érzéseik, amelyeket szeretnének 
kifejezni, közölni. A gyerekek mutassák be ezeket a hangokat úgy, ahogy ők elképzelik! 
szuszogás, sípolás – elégedett
puffogás, prüszkölés – nemtetszését fejezi ki
pisszegés – így közli, hogy fél
szimatolás – így deríti fel, vizsgálja meg a dolgokat 
halk csipogás – a kis sünik hangja
rikoltozás, sikoltás – félelem és fájdalom esetén adja ki
Nemcsak hangokkal, hanem testbeszéddel is sok mindent ki tudnak fejezni, csakúgy, 
mint mi. 
összegömbölyödés – félelem
tüskék felborzolása – nemtetszés, félelem, bizalmatlanság
tüskék lesimítása – biztonságban érzi magát

Ti hogyan reagáltok különböző érzelmekre, indulatokra? Mutassátok meg ti is testbe-
széddel, arcjátékkal, grimaszokkal! Pl. öröm, csodálkozás, ijedség, meglepődés, szo-
morúság, türelmetlenség, düh.

ÖTLETEK
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• Fejlesztő játékok
A gyerekeknek meg kell keresniük, hogy melyik sünire gondolunk! Mindannyian kapnak 
egy-egy lapot, amin a kiválasztott sünit letakarják egy koronggal vagy egy kis papírda-
rabbal, miközben a foglalkozásvezető az utasításokat mondja. Ha ügyesen dolgoztak, 
akkor a végén az a süni marad lefedetlenül, amiről utolsóként mondjuk a meghatározást.
1. Ez a süni jobbra fordul, és két gyümölcsöt visz a hátán. Elöl visz egy almát, mögöt-

te egy körtét.
2. Ez  a süni balra fordul, és nem visz gyümölcsöt a hátán.
3. Ez a süni jobbra fordul, és két gyümölcsöt visz a hátán. Elöl viszi a körtét, mögötte 

az almát. Stb. (ld. melléklet)

A feladat elvégzése előtt gyakoroljuk az irányokat: minden kisgyerek emelje fel a jobb, 
majd a bal kezét; fogja meg a bal fülét; fogja meg a jobb oldalán ülő vállát stb. Kössük 
egy-egy fix ponthoz a jobb és a bal oldalt (pl. fal felé, ajtó felé).

• Ez a játék a figyelmet és gyors reagálókészséget fejleszti:
Szintén színes korongokat vagy papírt használunk (kivághatjuk kartonból, színes papír-
ból), hasonló elven működik, mint az előző játék. 3-4 gyerekkel játsszunk, akiknél 5-5 kü-
lönböző színű korong van. Szükséges még két db színes dobókocka, amelyekkel a játék-
vezető dob. A kis képeket kivágva a gyerekek elé tesszük, majd a játékvezető egyszerre 
dob a két kockával. Amikor azt dobja, hogy zöld-sárga, akkor a leggyorsabb játékos 
rárakja az egyik korongját a zöld-sárga sünire. Aki eltalálta a képet, annak a korongját a 
játékvezető begyűjti, és az győz, akinek elsőként elfogynak a korongjai. A gyerekeknek 
magyarázzuk el, hogy a szemükkel keressenek!  (A pakkban megtalálható a sablon.)

ÖTLETEK
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• Vonalvezető játékok (ld. melléklet)
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Hányszor találod meg ebben a 
szófelhőben a sün szót? 

ÖTLETEK

• Keresős játékok: azoknak a gyerekeknek, akik már olvasnak és számolnak, izgalmas 
feladat lehet megkeresni a sűrű erdőben megbújt kisállatokat. A foglalkozásvezető 
segítségével oldhatják meg a feladatokat. (ld. melléklet)
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ÖTLETEK

• Mozgásos játék

Ha lehetőség van rá, a mesefoglalkozást egy mozgásos játékkal fejezzük be.

Sünis fogó: a gyerekek körbeállnak, a süni pedig a kör közepén lekuporodik. Amikor 
a foglalkozásvezető elindítja a játékot, körbe-körbe szaladgálnak, a süni pedig meg-
próbál egyet elkapni. Akit sikerül, az is „sünivé változik” és lekuporodik, ő is fogó lesz. 
A többiek futva kerülgetik a süniket, s akit elkapnak, összegömbölyödik. Így egyre 
többen lesznek a sünik, és nagyobb az akadály.

• Színezők (ld. melléklet)
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• Kreatív ötletek: 

ÖTLETEK



16

Életrajzok:
Kormos István == http://mandarchiv.hu/cikk/207/Negyven_eves_Vackorfarsang (2019.04.25.)
Kormos István == Magyar írók, költők a gyermekirodalomban : Képes ismeretterjesztés gyerekek-
nek. – Debrecen : Cash Kiadó, 2010. p. 20.
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/kormos-istvan (2019.04.25.)
Richly Zsolt == http://designhet.hu/2013/richly-zsolt-kockasfulu-nyul-cimu-sorozat-vazlatrajzai.html 
(2019.04.25.)
Richly Zsolt == http://anim.mome.hu/people/richly-zsolt/ (2019.04.25.)

Érdekességek: 
Schmidt Egon: Állatok a kertben. – Budapest : Anno, 2000. – p. 199-202.
Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár. – Budapest : bookline, 2016. – p. 238-247.

Ötletek, játékok:
Információk a törpesünökről: http://users.atw.hu/sunvilag/index.php?page=atorpesunrol
Kézműves ötletek I: http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/09/20/10-sunis-kezmuves-otlet-gyere-
keknek/
Kézműves ötletek II: https://hu.pinterest.com/gyvali/s%C3%BCnis-%C3%B6tletek-ideas-with-hedge-
hags/
Kifestők: http://www.cword.hu/sunis-kifestok/
Sünis figyelemfejlesztés: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#sunisfigy

Képek forrásai:
összegömbölyödött sün: https://hu.depositphotos.com/25372439/stock-photo-hedgehog-sle-
eping-isolateon-white.html 
süncsalád: http://emf-kryon.blogspot.com/2014/10/sunfelek.html
alvó sün 1.: https://colpost.cf/2017/05/a-h%C3%A9t-%C3%A1llata-keleti-s%C3%BCn-downlo-
ad-now.6Ru9mxupRN3.html
fehér hasú sün: https://www.fressnapf.hu/kis-kerti-baratok-mit-tegyunk-ha-sun-lakik-az-udvarunk-
ban/
alvó sün 2.: https://femina.hu/otthon/avaregetes-sun/
sünis fejlesztő játékok: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#sunisbeszedertes
vonalvezető 1.: https://www.modrykonik.sk/blog/mery333/album/hrame-sa-6remwh/14635388/
vonalvezető 2.: https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/rocne-obdobia/jesenne-aktivity/6597/
hladamecesticky-jesenne-pracovne-listy-deti/ 
vonalvezető3.: https://madoo.net/40613/herbst-labyrinth/
labirintus játék: http://www.recrekids.com/labyrinthe/labyrinthe_184.php
az erdőben - foglalkoztató: https://szinesmindennapok.cafeblog.hu/2014/10/03/foglalkoztatok-gye-
rekeknek/
téli álom - foglalkoztató: https://i.pinimg.com/originals/4b/c9/2f/4bc92f8644ef7ff7738ba-
b148e237e92.jpg
erdei állatok - foglalkoztató: https://i.pinimg.com/originals/4b/c9/2f/4bc92f8644ef7ff7738ba-
b148e237e92.jpg
szófelhő: https://i.pinimg.com/originals/f9/85/c2/f985c2f2fa39c252ce8ef978a7df2d0d.png 
színező1.: https://i.pinimg.com/originals/f9/85/c2/f985c2f2fa39c252ce8ef978a7df2d0d.png
színező2.: https://hu.pinterest.com/hlivaa/%C5%91sz/
tökmaggal díszített sün - kreatív: http://www.preschoolactivities.us/hedgehog-craft-idea-for-kids/
seed-hedgehog-craft-idea/
süni falevelekkel - kreatív: http://krokotak.com/2013/03/fall-leaf-hedgehog/
festett süni kezekkel - kreatív: https://i.pinimg.com/originals/ad/ed/06/aded061d9c-
3951079042f3a1d58cb425.jpg
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KönyvtárMozis települések Baranyában

1.   Könyvtárbusz No1
2.   Könyvtárbusz No2
3.   Abaliget
4.   Bár
5.   Bicsérd
6.   Csányoszró
7.   Diósviszló
8.   Drávacsehi
9.   Drávafok
10. Dunaszekcső
11. Hegyszentmárton
12. Homorúd
13. Hosszúhetény
14. Kátoly
15. Kétújfalu
16. Kisbeszterce

17. Kisharsány
18. Kisherend
19. Kisjakabfalva
20. Kővágószőlős
21. Majs
22. Mánfa
23. Márfa
24. Martonfa
25. Máza
26. Mecseknádasd
27. Mindszentgodisa
28. Mozsgó
29. Nagydobsza
30. Nagypall
31. Nagypeterd
32. Oroszló

33. Palé
34. Pellérd
35. Pereked
36. Pogány
37. Szabadszentkirály
38. Szava
39. Szentkatalin
40. Szentlászló
41. Szilágy
42. Tótszentgyörgy
43. Újpetre
44. Varga
45. Villány
46. Villánykövesd
47. Vokány



FILMPAKKOK GYEREKEKNEK

A fecske meg a szalmaszál
A hazudós egér

A hetvenkedő sün
A kevély kiskakas
A Pál utcai fiúk

A walesi bárdok
Boltosmesék

Magyar népmesék I.
Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar történelemből

Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos jaj de álmos
Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK

A Pendragon legenda
Állami Áruház

Az ötödik pecsét
Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték

Megáll az idő
Mephisto

Moszkva tér
Régi idők focija

Rokonok
Szamárköhögés

Szegénylegények
Szerelem
Szindbád

Tízezer nap


