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D1

Feladatkártya 1.
Mutassatok be olyan helyzeteket, amelyekben dönthettetek! Mutassátok be a helyzet előzményeit, a döntést magát és, ha lehetséges, akkor a következményeket is!

D2

Feladatkártya 2.
Mutassatok be olyan helyzeteket, amelyekben dönteni szeretnétek, de még nem tehetitek!
Mutassátok be a helyzet előzményeit, a döntést magát és, ha lehetséges, akkor a következményeket is!
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D3

Lázár Ervin: Vacskamati barátsága
(I/a)
Olvasd el a mese első részletét! Utána beszéljétek meg a csoportban, hogyan folytatódhat a történet! Ha
többféle megoldást is elképzeltek, döntsetek, és mutassátok be a kiválasztott folytatást a többieknek!
Volt Vacskamatinak egy nagyon jó barátja, egy kisfiú. Megbeszélték, hogy délután elmennek moziba. A kisfiú nagyon boldog volt, a megbeszélt találkozóra pontosan megérkezett.
Még két fagylaltot is vett, egyet magának, egyet Vacskamatinak.
Múlt az idő, a kisfiú álldogált a sarkon, a saját fagylaltját elnyalogatta, a másik kezében
meg szorongatta Vacskamatiét. De Vacskamati csak nem jött.
A fagylalt már olvadozni kezdett, csöpögött az aszfaltra. De Vacskamati csak nem jött.
Elolvadt a fagylalt, már csak a lucskos tölcsért szorongatta a kisfiú, de Vacskamati csak
nem jött.
Mert mi történt? Elindult ugyan Vacskamati a találkozóra, de útközben találkozott egy
másik barátjával, aki éppen a Vidám Parkba igyekezett.
– Jaj, de jó – kiáltotta Vacskamati –, megyek veled!
A kisfiút azon nyomban el is felejtette. Bementek a Vidám Parkba, hullámvasutaztak,
gokartoztak, virslit ettek, táncikáltak, s egyszer csak az óriáskerék tetején Vacskamatinak
eszébe jutott a kisfiú.
(Lázár Ervin: Vacskamati barátsága. Olvasókönyv harmadik osztályosoknak.
Mozaik Kiadó Szeged, 2006)

TANULÓI

NÉHA NEHÉZ DÖNTENI – 4. ÉVFOLYAM

117

D4

Lázár Ervin: Vacskamati barátsága
(I/b)
Olvasd el a mese első részletét! Képzeld el, hogyan folytatódhat a történet! Írd le a lapra!
Volt Vacskamatinak egy nagyon jó barátja, egy kisfiú. Megbeszélték, hogy délután elmennek moziba. A kisfiú nagyon boldog volt, a megbeszélt találkozóra pontosan megérkezett.
Még két fagylaltot is vett, egyet magának, egyet Vacskamatinak.
Múlt az idő, a kisfiú álldogált a sarkon, a saját fagylaltját elnyalogatta, a másik kezében
meg szorongatta Vacskamatiét. De Vacskamati csak nem jött.
A fagylalt már olvadozni kezdett, csöpögött az aszfaltra. De Vacskamati csak nem jött.
Elolvadt a fagylalt, már csak a lucskos tölcsért szorongatta a kisfiú, de Vacskamati csak
nem jött.
Mert mi történt? Elindult ugyan Vacskamati a találkozóra, de útközben találkozott egy
másik barátjával, aki éppen a Vidám Parkba igyekezett.
– Jaj, de jó – kiáltotta Vacskamati –, megyek veled!
A kisfiút azon nyomban el is felejtette. Bementek a Vidám Parkba, hullámvasutaztak,
gokartoztak, virslit ettek, táncikáltak, s egyszer csak az óriáskerék tetején Vacskamatinak
eszébe jutott a kisfiú.
(Lázár Ervin: Vacskamati barátsága. Olvasókönyv harmadik osztályosoknak.
Mozaik Kiadó Szeged, 2006.)
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Lázár Ervin: Vacskamati barátsága
(II/a)
Olvasd tovább a történetet, ahogy az író folytatta! Ti hogyan fejeznétek be? Beszéljétek meg, azután
mutassátok be a jelenetet a többieknek!
– Jaj! – kiáltja, és már ugrik is ki, majd a lábát töri, és fut a megbeszélt helyre.
A másik barátja meg nem tudja, mit gondoljon, ő is kiugrik az óriáskerékből, de akkorra
Vacskamati már eltűnt a tömegben. Nagyon elszomorodott a másik barátja. Igen nehéz lett
a szíve. Vacskamati meg fut a sarokra, de a kisfiú már nincs ott, csak egy szétmázolódott
fagylaltpacni az aszfalton. Igen elkeseredett Vacskamati, hogy ő most ekkora bánatot okozott a kisfiúnak is, meg a másik barátjának is.
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D6

Lázár Ervin: Vacskamati barátsága
(II/b)
Olvasd tovább a történetet, ahogy az író folytatta! Te hogyan fejeznéd be? Írd le!
– Jaj! – kiáltja, és már ugrik is ki, majd a lábát töri, és fut a megbeszélt helyre.
A másik barátja meg nem tudja, mit gondoljon, ő is kiugrik az óriáskerékből, de akkorra
Vacskamati már eltűnt a tömegben. Nagyon elszomorodott a másik barátja. Igen nehéz lett
a szíve. Vacskamati meg fut a sarokra, de a kisfiú már nincs ott, csak egy szétmázolódott
fagylaltpacni az aszfalton. Igen elkeseredett Vacskamati, hogy ő most ekkora bánatot okozott a kisfiúnak is, meg a másik barátjának is.

