
A szükséges anyagok listája: 

• Hat tanulókártya, amely a dzsungel veszélyes állatait illusztrálja: a kígyót, a tigrist, az oroszlánt, 
a krokodilt és a vadászt, és egy kártya az őzikét. 

• Hat színező oldal, amelyek illusztrálják a király pudingját - egy halom iszapot, a király övét - egy 
kígyót, a király dobját - egy darázsfészket. 

• A dzsungelt ábrázoló poszter 

• Színes ceruzák, olló, ragasztó 

• Két báb, amely a tigrist és az őzikét ábrázolja 

• Hat kis kép, amely az őzikét ábrázolja

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK - BÁTORSÁG  3-6 éveseknek

6 fős 
csoportokban

45 perc
A KIRÁLY PUDINGJA

Tisztelet, párbeszéd és aktív állampolgárság: 

• Értékeink és erősségeink felismerése 

• A nyelvi készségek fejlesztése 
szerepjátékon keresztül 

• Finom motoros készségek 
fejlesztése a képek színezése és 
vágása során
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Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images

45 minutes

group of 6 
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3-6 years
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1. A facilitátornak el kell készítenie előzetesen két bábot, a dzsungel posztert, a színezhető 
képeket és a tanulókártyákat.

2. Kezdetben az egész csoport egy körben ül. Felkérik őket, hogy képzeljék el, hogy a 
dzsungelben vannak. Megkapják a kártyákat. Mindegyikük kiadja az a hangot, ami a kezükben 
tartott állatra jellemző: üvöltés - oroszlán, sziszegés-kígyó, fogcsattogtatás-krokodil, morgás-
tigris, puff-vadász. A gyerekek rájönnek, hogy az őzike nem tud ijesztő hangot kiadni, és a többi 
állat veszélyt jelent a számára.

3. A segítő megmutatja a két bábot, és felolvassa a mesét a dzsungel poszter előtt.

A mese befejezése után a gyerekeket arra kéri, hogy mondják el, melyik szereplőt kedvelik a 
legjobban, és miért. Azt is meg kell mondaniuk, hogy milyen érzéseik voltak a mesehallgatás 
alatt. Ezután összeállítanak egy listát a két állat értékeivel: erős, nagy, veszélyes, buta, apró, 
kicsi, bátor, oroszlánszívű.

5. A facilitátor színezőket ad a gyerekeknek, mindegyikük színez, kivágja a képeket, és beilleszti 
őket a dzsungelt ábrázoló poszterbe.

6. Ezután a gyerekek megkapják a két bábot, és a két főszereplő szerepét eljátsszák a dzsungel 
poszter előtt. Mivel a csoportban hat gyermek van, mindenki eljátszhat egy szerepet. A történetet 
háromszor fogják elismételni.

7. Amikor befejezik, a facilitátor mutathat nekik valódi képeket az őzekről és a tigrisekről, hogy a 
gyerekek megismerhessék a két állat közötti tényleges különbségeket.

8. Végül a facilitátor kihangsúlyozza, hogy az őzike azért ment a folyóhoz, mert vízre volt szüksége 
a túléléshez. Ha nem elég bölcs és bátor, hogy odamerészkedjen inni a vízhez, meghalt volna. 
Tehát mind a vízhiány, mind maga a tigris veszélyt jelentett az életére. Nagyon bátornak kellett 
lennie ahhoz, hogy eljuthasson a vízhez, és hogy megszabaduljon az erős és buta tigristől.

9. A végén a gyerekek önállóan kis őzbábokat készítenek, amiket hazavihetnek, hogy mindig 
emlékeztessék őket arra, hogy mindegy, hány évesek, hogy néznek ki, mit dolgoznak a szüleik, 
vagy hogy milyen családba tartoznak, bátornak kell lenniük.



https://www.youtube.com/watch?v=2txx60CucnwKiosztás a sorssal:

A király pudingja (kiosztandó)

Élt egyszer egy őzike egy veszélyes dzsungelben.

SNAP Grrrr! Sziszegés!

Egy reggel lement a folyóhoz, hogy igyon. Hirtelen megpillantott valamit .„Egy tigris” suttogta az 
őzike. “A reggeli” morgott a tigris.

A kis szarvas gyorsan körbenézett. “Ó, dehogy, én nem lehet a reggelid” - mondta. Őriznem kell 
a király pudingját.”
“- A király pudingját?” - kérdezte a tigris.

Az őzike a földön heverő barnás torta felé mutatott. Ez a legfi nomabb dolog, amit valaha kóstoltál.
“- Senkit sem engedhetek a közelébe.”
“- Úgy érted, hogy még csak meg sem kóstolhatom?” - kérdezte a tigris.
“- Bizony nem” - mondta az őzike. “A király nagyon dühös lenne.”
“- Úgy tehetnél, mintha nem is láttál volna engem” - mondta a tigris.- “Tényleg!” - mondta az 
őzike. “Úgy tehetnék, mintha elzavartál volna engem.” Brilliánst!
És a kis őzike elmenekült, amilyen gyorsan csak lehetett.

Ez az első rész vége.

A király pudingjának második része.

A tigris becsukta a szemét, és megnyalta a pudingot. Fúj! Csak egy halom sár volt.”Na várj csak 
őzike, majd elkaplak!” - morogta. De a kis őzike már messze járt, biztonságban. Dél körül az 
őzike újra elment a folyóhoz, hogy igyon. Hirtelen megpillantott valamit.-Tigris! szeppent meg 
az őzike “Ebéd” - morogta a tigris. Az őzike körbenézett. - Ó, dehogy, én nem lehet az ebéded. 
Őrzöm király övét. - A király övét? - kérdezte a tigris. Az őzike egy ragyogó hurkot mutatott, amely 
egy ágon lógott. Hát nem csodás?- Senki másnak nem szabad megérinteni. - Úgy érted, fel sem 
próbálhatom? - kérdezte Tiger.- Bizony nem - mondta az őzike. - A király nagyon dühös lenne.- A 
király nem fogja megtudni - mondta a tigris. - Nem fogom elmondani.- De valaki megláthatja - 
mondta az őzike.- Tegyünk úgy, mintha elkergettél volna.” Jó ötlet.

És az őzike elmenekült, amilyen gyorsan csak tudott. Ez a második rész vége.

A király pudingjának harmadik része.
A tigris a derekára kötötte az övet. Feszesre húzta. Az öv sziszegett. Ugyanís kígyó volt, egy 
nagyon dühös kígyó. Auuuuu.-
Na várj csak őzike, majd elkaplak!” - morogta. De a kis őzike már messze járt, biztonságban.

Az őzike aznap este is lement a folyóhoz inni. Hirtelen megpillantott valamit .„Egy tigris” suttogta 
az őzike. “A vacsora” morgott a tigris.

Az őzike körülnézett. - Ó, én nem lehetek a vacsorád.- Őriznem kell a király dobját. - A király 
dobját? kérdezte a tigris. Az őzike rámutatott egy fáról függő sötét alakzatra. - Senki másnak 
nem szabad megérintenie.- Úgy érted, én sem ütögethetem meg egy kicsit? - kérdezte a tigris.- 
Bizony nem, mondta az őzike.- A király nagyon dühös lenne. Azt mondhatnád, hogy nem láttál, 
mondta a tigris. - Ez sajnos nem elég. - mondta az őzike. - Nagyon távol kell lennem, hogy ne is 
hallhassalak.

Ez a harmadik rész vége.



A király puddingjának negyedik része. Az őzike ismét gyorsan elmenekült. A tigris megveregette a 
sötét alakot. A kiözönlöttek nagy dühösen a fészkükből. A szegény tigrist újra és újra megcsípték. 
Aúúú! Jajjj!- Őzike! - Feladom. - A szám tele van sárral. -… a mancsom tele van darázscsípéssel.- 
Megígérem, hogy soha többé nem próbállak megenni! - Távol, a messzeségben, az őzike 
meghallotta a tigris üvöltését és elmosolyodott. 

Ez a történet vége.


