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Ez a történet egy árván maradt kis rókáról, 
Vukról szól, akinek szüleit és testvéreit a 
vadászok és a kutyáik ölték még. Nagybátyja, 
Karak neveli fel, s tanítja meg az életben 
maradásra az erdőben. A harc a rókák és a 
vadászok, kutyáik között számtalan humoros 
történetet rejt.

Ezen dolgozom:

Sokszor hasznos, ha a fontos információkat rajzos 
formában rögzítjük. 
Készítsetek mutatós ábrát Vuk családfájából vagy a 
táplálékláncokról!

A történetben szereplő állatoknak jól kell tudni 
tájékozódni. Készítsetek térképet, képzeljétek 
magatokat Vahur helyébe, vagy segítsetek Vuknak 
kijutni a búzatáblából!

Használjátok kreatív anyagokat, a 
teremben lévő tárgyakat, az I2 
lapon található labirintust!

Kézműveskedjetek! Készítsetek álarcokat, hajtogassatok 
könyvjelzőket, keltsétek életre az állatokat falevél 
képeken!

Használjatok színes papírt, 
újrahasznosított anyagokat, 
textíliát, ragasztót, zsírkrétát!
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Használjátok különféle 
alapanyagokat, dolgozzatok papírra, 
vagy készítsetek térbeli alkotást!
Használjátok a regény szövegét és 
a könyvtár más könyveit is.

Csoport:

VUK
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Ez a történet egy árván maradt kis rókáról, 
Vukról szól, akinek szüleit és testvéreit a 
vadászok és a kutyáik ölték még. Nagybátyja, 
Karak neveli fel, s tanítja meg az életben 
maradásra az erdőben. A harc a rókák és a 
vadászok, kutyáik között számtalan humoros 
történetet rejt.

Ezen dolgozom:

Segítsetek Vuknak, hogy könnyen eligazodjon az erdő 
különböző részei és az állatok nyomai között! 

Használjátok az ERDŐ vagy a 
NYOMOK nevű memóriakártyákat! 
Készítsetek ti is memóriakártyát 
a regény szereplőit felhasználva!

Hogyan lehet megoldást találni egy konfliktusra? 
Hogyan vitatkozzunk olyanokkal, akiket tisztelünk? 
Hogyan tudjuk kimutatni az érzelmeinket?

Használjátok a szituációs 
kártyákat!

Milyen búvóhelyet találnak a vadon élő állatok? Mik a 
legfontosabb kellékei egy falusi háznak?
Hogyan arattak régen és ma?

Rajzoljatok, barkácsoljatok, 
olvassatok utána a témának!
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Csoport:

VUK
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Ez a történet egy árván maradt kis rókáról, 
Vukról szól, akinek szüleit és testvéreit a 
vadászok és a kutyáik ölték még. Nagybátyja, 
Karak neveli fel, s tanítja meg az életben 
maradásra az erdőben. A harc a rókák és a 
vadászok, kutyáik között számtalan humoros 
történetet rejt.

Ezen dolgozom:

Közelítsünk játékosan! Készítsetek társas játékot, 
azután próbáljátok ki!

Használjatok kartont, ollót, 
ragasztót! Kupakokat a 
bábukhoz, melyeket egyénileg 
feldíszítetek. Fessétek be a 
kartont, használjatok 
újrahasznosított anyagokat is a 
díszítéshez!

Játsszatok a szavakkal, mondatokkal!

Használjátok a feladatlapot!

I7

I8

Csoport:

VUK


