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KUTYUS AZ ERDŐBEN

Felismerni a felelősség fontosságát. 

Gondolkodás a szabadság és a felelősség fogalmáról.

A szabadság megértése mint felelősség magunkért és másokért.



1. Minden gyermek számára nyomtass ki egy példányt a meséből. 

2. A facilitátor felkéri az egyik gyereket az olvasásra, majd néhány mondat után váltanak és így 
tovább. A többiek közben az írott szöveget követik.                                                     

Kutyus az erdőben

Volt egyszer egy Kutyus nevű kutyus, aki az őt befogadó családdal éldegélt.  Nagyon elégedett 
volt, különösen Botival és Nórival, a gyerekekkel, akik ölelgették, vigyáztak rá és játszottak vele. 
A gyerekek szülei pedig gyakran elvitték sétálni, és soha nem felejtették el megetetni. 

Ahogy nőtt fel, egyre jobban szerette a parkot, ahol egyedül vagy más kutyákkal futkározhatott 
a tisztáson. Az apuka ezért gyakran elvitte a Nagy Parkba, ahol annyira futhatott, amennyit csak 
akart. Az apuka mindig fi gyelmeztette, hogy a park végén lévő erdőbe nem mehet be. Kutyus 
számára nem volt olyan világos, hogy lehetségesn az, hogy apa mindig észreveszi, amikor 
éppen erre készül. 

Kutyus végül megtanulta, hogy nem szabad befutnia az erdőbe.

Egy napon a parkban megpillantott a csúszda tetején lustán napozva egy szürke macskát. 
Valamilyen oknál fogva nem szerette a macskákat. Gyakrantalálkozott macskákkal az ablakokban, 
vagy az utcán ólálkodva, mindig szabadon sétálhattak, oda tudtak menni, ahova csak szerettek 
volna. Kicsit féltékeny is volt rájuk ezért. Azt hitte, hogy szabadok, és ő is szabad akar lenni - 
hogy mehessen bárhová, ahová csak elképzelte. Amikor meglátta ezt a macskát a csúszdán, 
nekiiramodott, és olyan keményen kezdte el ugatni, amennyire csak tudta. Megpróbált felmászni 
a csúszdára, de az csúszós volt. A macska lecsúszott a csúszdáról és az erdő felé iramodott. A 
kiskutya utánna. Olyan gyorsan futott, amennyire csak tudott, a macska azonban gyors volt, mint 
a nyíl, és befutott az erdőbe. A kutya megállt, mert tudta, hogy nem mehet be az erdőbe. Megint 
csak arra gondolt, hogy mennyire nem szabad.

Ettől a naptól kezdve Kutyus gyakran gondolt az erdőre. A macska is eszébe jutott, csakúgy, 
mint az, hogy a macska bárhová mehet, míg neki egyes helyek tiltva vannak.  Pár nap múlva 
a Kutyus újra ellátogatott a parkba, ezúttal Nórival. Nóri nem szeretett végig a padon üldögélni, 
mint az apukája, inkább keresett magának játszótársakat.  Kutyus futkározás közben újra az erdő 
szélénél kötött ki. Megállt, megfordult, és látta, hogy Nóri belefeledkezett a játékba, nem fi gyel 
rá.  Összeszedte a bátorságát és villámgyorsan besurrant az erdőbe, majdnem nekiütközve egy 
fának. Megtorpant. A félhomályt csak a fák levelein keresztül beszűrődő napfény törte meg itt-ott. 
Nem érezte jól magát az erdőben, de büszke volt magára. Bátorságot vett magán, és elkezdett 
körülnézni. Megízlelte az ágakat, leveleket, fenyőtűket, megszimatolt mindent, amit csak 
meglátott. “Hah, tehát ilyen érzés szabadnak lenni!” gondolta.

Nem is vette észre, hogy mélyen bent jár a fák között és közben leszállt az éj. Egyre sötétebb és 
sötétebb lestt, és amikor Kutyus felemelte az orrát, rádöbbent, hogy nem tudja hol van és hogyan 
tud visszajutni a parkba. Ilyedtében futni kezdett, rohant amíg el nem érte a fát, ami megállította. 
A buksiján keletkező púp lenyugtatta és vett egy mély levegőt.  A Kutyusnak eszébe jutott, hogy 
szimatolnia kell, óvatosan próbálkozott kikeveredni az erdőből. Nagyon dühös volt magára. Soha 
nem lett volna szabad belépnie az erdőbe.
“Hú, hú” hallja hirtelen ezt a furcsa hangot. Ez az öreg bagoly hangja. Most már tényleg elkezdett 
félni. 
Egyre csak szimatolt, de nem találta a kiutat az erdőből. Minden új hang csak növelte a félelmét. 
Gondolkodott, és dühös volt magára. “Hallgatnom kellett volna apára. Ha soha nem mentem 
volna az erdőbe, ebben a percben a meleg házikóban épp a fi nom vacsorámat eszegetném. 
Legalább akkor jobban fi gyelhettem volna, amikor beszaladtam a fák közé! “
“Most már értem, hogy apa és anya miért mondogatják állandóan a gyerekeknek, hogy ha 
nagyobb szabadságot akarnak, nagyobb felelősséget is kell vállalniuk. Amikor beszaladtam az 



erdőbe, szabad voltam ugyan, de felelőtlen. Addig kóboroltam, amíg teljesen eltévedtem.” Ebben 
a pillanatban fényt pillantott meg, odaszaladt és hirtelen az erdőn kívül találta magát, egy világos 
utcában, melyet sok kis házikó szegélyezett. Óvatosan lépkedett végig az úton. Korgott a gyomra. 
A saját felelőtlenségén járt az esze. 

Hirtelen valaki felemelte. Egy kislány. “Milyen piszkos kiskutya vagy” - mondta a lány. Kutyus 
tudta, hogy a nyakörvére a családja anyukája felírta a telefonszámát és nemsokára biztosan újra 
otthon lesz, a családjával. Boldog volt, hogy ilyen okos és felelősségteljes családtagjai vannak, 
akik a nyakörvére írták a telefonszámukat.

3. Amikor végigolvastátok a történetet, kérdezd meg a gyerekeket, hogy megértették-e a 
történetet, volt-e valami, ami nem volt tiszta a számukra.

4. A facilitátor kezdeményezzen beszélgetést a gyerekekkel a következő kérdések segítségével. 
Minden kérdés után az további feltáró kérdéseket tehetsz fel, hogy tovább tisztázzátok a gyerekek 
válaszait:

a) Mit gondoltok, miért ment be Kutyus az erdőbe?

b) Mit tennél egy hasonló helyzetben? Például valaki fi gyelmeztet arra, hogy valahová ne menj, 
de te kíváncsi vagy és fel akarod fedezni. Próbáld elmagyarázni, hogy miért tennél ilyet?

c) Ha valaki fi gyelmeztet arra, hogy ne menj be valahová, korlátozza ezzel a szabadságodat?

d) Mi a szabadság? Hogyan lehet leírni a szabadságot?

e) A mesében Kutyus rájött, hogy a szabadság erősen kapcsolódik a felelősséghez. Igaza van?

f) Hogyan kapcsolódik a szabadság a felelősséghez?

g) Hogyan nézne ki a világ, ha az embereknek sok minden a szabadságukban állna és nem 
lenne semmi felelősségük?

h) Nehéz felelősséget vállalni? Nehéz szabadnak lenni?

i) Egy okos ember (Sigmund Freud) egyszer 
azt állította: „A legtöbb ember nem akarja a 
szabadságot, mert a szabadság felelősséggel 
jár, és a legtöbb ember fél a felelősségtől.” 
Egyetértetek ezzel a mondattal? Miért?

j) Miért félnek az emberek a felelősségtől? Ez 
azt jelenti, hogy félnek a szabadságtól is?

5. A beszélgetés befejeztével a facilitátor 
osszon ki mindenkinek egy-egy lapot és 
kérje meg a gyerekeket, hogy válasszanak ki 
egy jelenetet a történetből és rajzolják le. A 
jelenetnek tükröznie kell a szabadság vagy a 
felelősség fogalmát.
A képnek adjanak címet is, ami egy szóban 
vagy egy mondatban meghatározza vagy 
leírja, hogy számukra mit jelent a szabadság 
vagy a felelősség.

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.


