
A falusi és a városi egér mese 
(Elérhetőségek: http://azoperenciantul.hupont.hu/13/a-falusi-es-varosi-eger, 
https://www.youtube.com/watch?v=7WLkRBfJt2I) 

• Az egerek legfontosabb értékeit bemutató tanulókártyák: a környezet, az ételük, a házuk és az 
ágyuk 

• Két báb, az egyik a városi egéré, a másik a falusi egéré 

• A vidéki környezetet illusztráló nyomtatott oldalak: fák, virágok, 
sövények, bokrok, bogyók, diófélék 

• A városi környezetet bemutató nyomtatott oldalak: autók, 
kerékpárok, vonatok, épületek 

• Szigetelő, ragasztó, színes ceruzák, barna és szürke papírlap A3 
méretben 

• Nagy fehér papír

DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI 
ÉRTÉKEK - TISZTELET

 3 - 6 éveseknek

6-8 gyerek 
csoportonként

45 perc
A KÉT EGÉRKE

Tisztelet, párbeszéd és aktív állampolgárság: 

• Mások igényeinek és értékeinek felismerése és 
tiszteletben tartása 

• A fi nom motoros készségek fejlesztése a plakátok 
készítésével



Kiosztható szöveg:
A falusi és városi egér
Sajti városi egér volt. Egy napon aztán elszánta magát, a motorjára pattant, és azt mondta:
-Régen nem láttam vidéki rokonaimat. Ideje, hogy meglátogassam őket.
Amikor végre találkozott Pajtival, falun élő unokatestvérével, boldogan üdvözölték egymást. Pajti 
rögtön meg is hívta uzsonnázni.
-Na! Hogy ízlenek a gyümölcsök?- kérdezte Pajti.
-Hát, nem rosszak - bólintott Sajti. -De ha azokra az ínyencségekre gondolok, melyek nálunk a 
városban találhatók...Össze sem lehet velük hasonlítani!
-Én nem hittem volna, hogy mindez létezik - mondta Pajti.
-Nos, látogass meg egyszer és majd meglátod!
Sajti belelendült, arról beszélt Pajtival, milyen mesés is a város és milyen nagyszerű ott az élet.
-Mi is jól élünk vidéken - bizonygatta Pajti. - Körülöttünk a természet, itt vannak a barátaink, 
nyugodt az életünk...
-Eh! A közelébe sem jöhet a városnak! - vágott a szavába Sajti.
Egy idő után elbúcsúzott az unokatestvérétől, fölült a motorra, és visszatért a városba.
Pajti csak arra tudott gondolni, amit Sajti mondott neki. Addig-addig gondolkodott, amíg egy 
napon meggyőzte magát, és elindult a városba.
-Hát rászántad magad, hogy el gyere! - üdvözölte Sajti a rokonát. - Kerülj csak beljebb megmutatom 
neked, mi a jó! El sem tudod képzelni, mi minden van itt! És Pajti valóban álmélkodva szemlélte 
az ennivalóval zsúfolásig teli házat, ahol még a hűtőszekrény is volt, és sok minden más.
-Ez aztán az eldorádó! - vallotta be Pajti. - Itt annyi fi nomság található, hogy nem is lehet mindent 
megkóstolni! És látta, amint ő és unokatestvére lebegnek a levegőben, a legízletesebb ételek 
veszik körül őket, bele-beleharapnak ebbe is, abba is, mindenféle nyalánkságot kóstolgatnak...
Álmodozását hirtelen lépések zaja - akár egy földrengés - szakította félbe.
-Mi...mi ez itt? - hebegte rémülten.
Ekkor egy óriási papucsos láb jelent meg felettük.
-Fuss! Fuss, mert szétlapít bennünket! - kiáltotta Sajti.
A két egér pedig fejvesztve menekült, alig úszták meg, hogy agyon ne tapossák őket.
A két unokatestvér végigszaladt a bútorokon, majd megpihent a televízió tetején.
-Jaj! Hogy megijedtem! - lihegett Pajti, akinek a szíve a torkában dobogott.
-Hát igen - mentegetőzött Sajti. - Néha előfordul egy kis kellemetlenség...
De alighogy kimondta, megjelent a ház úrnője egy olyan félelmetesen vad ábrázatú macskával, 
amilyent Pajti még életében nem látott.
Az asszony az egerekre mutatott, és kiadta a parancsot:
-Utánuk, Belzebub!
- Még hogy kellemetlenség! Ezt nevezed te kis kellemetlenségnek!- füstölgött Pajti, miközben 
rémülten menekültek. - Még soha nem volt részem ilyen rettegésben, mint most!
De mennyire így volt! A macska  rettenetes mancsai és éles fogai egyre közelebb kerültek 
hozzájuk! Szerencsére Sajti alapos helyismeretének köszönhetően sikerült megmenekülniük: 
beszaladtak a legközelebbi lyukba. Ezúttal hajszálon múlott, hogy megúszták!
- Szóval, ez az a csodálatos élet, amiről beszéltél? - nézett Pajti az unokatestvérére. - Tudod mit 
mondok neked? Most rögtön visszamegyek a falumba.
Néhány nappal később Pajti előadta vidéki barátainak, milyen kalandokon ment keresztül: - Azt 
hiszik, hogy jobban élnek, mint mi, pedig az életük teli van veszéllyel.



1. A facilitátornak el kell készítenie előzetesen a két bábot és a tanulókártyákat.

2. Kezdetben az egész csoport egy körben ül a facilitátorral, aki bemutatja nekik a történet 
szereplőit, a falusi és a városi egeret, név szerint Pajtit és Sajtit . A facilitátor megkéri a gyerekeket, 
néhány szóban írják le, mit viselnek az eferek (Toby fekete öltönyt fekete nyakkendővel, Pipin kék 
pulóvert és kopott farmert visel), és arra kéri őket, hogy találják ki, hol laknak (falu vagy város).

3. Ezt a rövid bevezetőt a tényleges történetmesélés követi 8-10 percig.

4. A bábokat két gyermeknek adják, akiket külön ültetnek le a szobában. A többiek tanulókártyákat 
kapnak. A gyerekeknek egyenként meg kell mondaniuk, hogy mi van a kártyájukon, és ez alapján 
csatlakoznak Sajti vagy Pajti csoportjához.

5. A segítő megmutatja a gyerekeknek, hogy mindkét egér azonos értékeket vall magáénak, 
még akkor is, ha másnak tűnnek. A gyerekek felemelik a kártyákat az ágyakkal, az ételekkel, 
házakkal és a környezettel. A kártyák ugyanazokat az értékes anyagi dolgokat mutatják, még ha 
különböző módon ábrázolják is őket.

6. Pajti csoportja barna papírt és nyomtatott oldalakat kap. Nekik kell létrehozniuk Pajti 
környezetét. A másik csoport szürke lapot és nyomtatott oldalakat kap, és feladata, hogy Sajti 
környezetét hozza létre. E rész célja a csapatmunka és a motoros készségek fejlesztése.

7. Amikor befejezik a két plakátot, a gyerekeket felkérik, hogy mondjanak antonímákat a két 
plakátról: csend-zaj, friss levegő - szennyezett levegő, biztonság-bizonytalanság, lassú-gyors, 
tiszta- piszkos, ismerős-ismeretlen és így tovább.

8. A facilitátor arra kéri a gyerekeket, hogy fogalmazzák, hogyan érezték magukat Sajti és Pajti 
a másik környezetésben Pipin az ágyában, és hogyan érezte magát Toby a Pipin ágyában. A 
bizonytalanság, a türelem, a nagylelkűség, a barátság, a kemény munka, a tisztelet is értékes 
dolgok, nem látszanak, mint az anyagi értékek, hanem erkölcsössé tehetnek egy embert.

9. A gyerekeket arra is ösztönzik, hogy összpontosítsanak a két karakter közös vonásaira: 
mindketten kíváncsiak, ezért meglátogatják a másik lakóterét, mindketten utazni akarnak, nem 
hibáztatják egymást a macskával való kalandért , és tiszteletben tartják a másik döntését. Sajti 
még egy térképet is Pajtinak, hogy visszatérjen az otthonába.

10. A végén a gyerekeknek nagy papírt kapnak, amellyel kedvenc ételüket vagy gyümölcsüket 
/ zöldségüket / tevékenységüket rajzolják ki. Amikor befejezték, mindenki egy körbe ül, és a 
facilitátor megmutatja, melyek azok a gyümölcsök, amelyek 3 vagy 4 vagy 5 alkalommal fordulnak 
elő a rajzokon és melyek, amelyek csak egyszer. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból 
hasonlóak vagyunk, és bizonyos szempontból mások vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy jó vagy 
rossz vagyunk, csak azt jelenti, hogy mások vagyunk, és a legjobb hozzáállás az, hogy tiszteljük 
egymást.

Tippek és trükkök: Amennyiben a gyerekek még nem tudják használni az ollót, előre ki kell vágni 
a képeket.


