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Kedves Szülő, Kedves PedaGóGUs!

Reméljük nem gond, ha tegeződünk, így szokás ez a gubáknál.

A füzet, amit a kezedben tartasz, egy kincsestár – gyűjtemény, amit szabadon ala-
kíthatsz és használhatsz a közös játékhoz, a közös beszélgetésekhez. Kapcsolódást 
kínálunk Napraforgó és a gubák kalandjaihoz, miközben Te és a gyerkőcök is közösen 
kalandoztok.

A feladatgyűjtemény felnőtt asszisztenciájával párban, kis vagy nagy csoportban 
használható. Nagy részük otthon, családban is kipróbálható, így tudatosan játszhattok  
a sorozat egy-egy epizódjának megnézése után vagy csak egy hétvégi délutánon.  
A gyakorlatok kisebbik része kifejezetten drámajáték-alapú, osztályokban, csoportok-
ban (tesókkal és unokatesókkal) alkalmazható.

A meséknek ősidők óta fontos szerepe van a közösségek életében, a fantázia fejlesz-
tésében és a tanításban. A gubák meséi remek lehetőséget kínálnak az audiovizuális 
nevelésre, a kreativitás és az empátia fejlesztésére, az érzékenyítésre és az érzelmek 
feldolgozására. Emellett pedig ti is beléphettek a bábok varázslatos világába, ahol 
bármi lehetséges!

A füzet gyakorlatai az M2 Gyerekcsatorna Rozmaring kunyhó című sorozatára épül-
nek, amely a játékok megélését gazdagítja, és a gyakorlatokat is segíti.

HogyaN HaszNáLd:
Mint felnőttet, arra kérünk, hogy előbb olvasd át a feladatokat, és ha úgy érzed, van 
olyan téma, kérdés, ami kevésbé áll hozzád közel, akkor azt egyszerűen hagyd ki! 
Szabadon alakítsd a leírásokat, játékokat úgy, hogy leginkább passzoljon hozzád, hoz-
zátok. Mindezek mellett bátorítunk arra, hogy merj felszabadultan játszani és őszintén 
beszélgetni, keresd a határaidat! A feladatokat úgy terveztünk, hogy különleges képe-
sítés nélkül is biztonsággal játszhassátok.

AmiT A füZeT Nem TUd
Ez nem pszichológiai, nevelési segédlet. Ha a játékok 
során valódi probléma merülne fel (mondjuk, kisgyermeked 
elárulja, hogy az iskolában vannak zaklatói, netán ő maga 
zaklató), kérdd szakértő segítségét!
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A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KUNYHó
Nézzetek körül az otthonokban, ez a ti saját kunyhótok. 

Vajon milyen kunyhó lenne a neve?

KuNyhóvIdítáS
Az épületek is tudnak bánatosak lenni, és ennek rengetegféle oka 
lehet. Például amióta a nagyi nincs, a Rozmaring kunyhó nagyon  
szomorúnak tűnik. Tartsatok nyomozást a saját kunyhótokban. Vajon 
van olyan szoba, zug, ami valami miatt valakinek kicsit szomorú? 
Meséld el, hogy miért az, majd ahogy a gubák, próbáljátok meg ti is 
felvidítani az otthonotok bánatosabb részeit! (2. rész)

LoMTaLaNíTás
A gubák a 9. részben nagy lomtalanítást, rendrakást rendez-
nek, mérlegelik, hogy melyik tárgy vidítja és melyik szomorítja 
el a házat. Hogy örömet okoz-e neki még az adott tárgy vagy, 
hogy működik-e úgy, ahogyan kellene.
Vajon a ti kunyhótok hány felesleges dolgot rejt? Induljatok 
felfedezőútra, és váljatok meg néhány tárgytól, ami nektek 
már nem okoz örömet. Mielőtt kidobnátok, gondolkodjatok el, 
vajon van-e, aki még örülne neki, akinek oda tudnátok adni.
Emlékszel még, mit találtak a gubák a lomtalanításkor?  
Sajná-lomokat! Miután végignéztétek a kunyhótokat és 
elköszöntetek pár felesleges tárgytól, beszéljétek meg, hogy 
vajon nektek van-e felesleges sajná-lomotok!

oTtHONi felAdAtoK
Az alábbi játékos feladatok a Rozmaring kunyhó egy-egy részéhez kötődnek. 
Legtöbbször nem az epizódok konkrétumaira van szükség a megoldásukhoz, 
nem lexikális tudásra, sokkal inkább arra, hogy a gyermek az epizód megnézésé-
vel már magában elkezdjen foglalkozni az adott kérdéskörrel.
A gyakorlatok elvégzését kifejezetten otthoni, családi környezetben ajánljuk, 
hiszen így biztonságos légkörben indulhatnak el a játékokból kialakuló beszél-
getések.
Javasoljuk, hogy a megoldásban egyenlően vegyen részt felnőtt és gyermek, ha 
valamiben nem értetek egyet, érdemes addig beszélgetni, míg mindenki számára 
jóleső megoldásra tudtok jutni.
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GUBaBaTYu
Párosítsd össze a rajzokat a gubákkal! Melyik tárgy kihez tartozik? Miért? Az is lehet, 
hogy néhány szimbólumot több gubával is összepárosíthatsz…
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egy KUPaC GUBa

eLőKészületeK
Gyűjtsetek össze érdekes tárgyakat a ház különböző pontjairól! Összesen legalább 
tíz darab legyen a gyűjteményetekben: lehetnek kedvenc tárgyaitok vagy éppen olya-
nok, amelyeket ti még nem használhattok (például egy kés), puha cukiságok és töré-
keny poharak. Helyezzétek a tárgyakat egy kupacba, és jelöljetek ki egy „színpadot”, 
akár egy kendő leterítésével: egy téglalap alakú terület legyen, melyben kényelmesen 
el lehet helyezni 5-6 tárgyat is.

GubáS játéK
A tárgyak lesznek a szereplők. Válasszátok ki, 
melyik tárgyak képviselhetik Napraforgót és  
a gubákat. 
Helyezzétek el őket egy jelenetben a kendőn.
Beszélgessetek róla, kik vannak egymás mellett,  
kik egymástól távolabb, miért éppen azt a tár-
gyat választottátok. 
Helyezzétek át őket egy-egy másik jelenet-
hez. Hogyan mutassuk meg, ha összevesz-
nek? Mindenki itt van? Mit csinálnak éppen?

CsaLád JáTéK
Egy mesélő van, aki elrendezi a képet. A többiek csak megfigyelnek, majd közösen 
beszélgethettek róla, aztán cserélhettek szerepet! A tárgyak közül most a családod 
tagjait válaszd ki! Rendezd el őket a színpadon. Ha megbeszéltétek a látottakat,  
cseréljetek.

TiPPeK
Lehet, hogy a mesélő másik ismerősöket is elhelyez a képen. Barátok, más fontos 
ismerősök, állatok is felkerülhetnek.
Nagyobb gyerekekkel (8 éves kor felett) azt is játszhatjátok, hogy előbb némán 
berendezi valaki a képet, és még a leleplezés előtt a többiek találgatnak: ők kiket 
képzelnek a tárgyak mögé?

Iskolai csoportban is játszható a gyakorlat. Kisebb csoportokra bontva a fenti 
szabályokkal, egész osztállyal pedig egy kiemelt helyre helyezzük a színpadot 
(mondjuk a tanári asztalhoz). Itt a tanár vezesse a beszélgetést, és teremtsünk 
elfogadó hangulatot: ne kritizáljuk a másik választását, inkább próbáljuk megér-
teni, értelmezni. Nincs rossz megoldás.
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TesÓKaLamaJKA
Lárit és Fárit könnyű összekeverni, hiszen külsőleg nagyon hasonlítanak egymásra. 
Ikertesók. De vajon belülről is sok közös van bennük? Emlékszel még a tesók vesze-
kedésére a 6. részből? Olvassátok el újra, figyelmesen!

FÁRI ... mindig te vagy az érdekes, mert valami bajt csinálsz!
LÁRI Könnyű neked, hogy téged mindenki szeret.
FÁRI  Mert én teszek is érte! 
 Hidd el sokkal könnyebb lenne csak lazulni meg kavarni a bajt!
LÁRI  Nem is menne neked!
FÁRI  Jobban, mint neked a jól viselkedés!
LÁRI  Fogadjunk? 

GoNdOLaT KiHaNgoSító
Egy veszekedésben legtöbbször mindkét félnek rosszulesik valami. Válasszatok ki két 
játékot vagy tárgyat! Az egyik Fárira, a másik Lárira hasonlítson. Először érintsétek 
meg Fárit és mondjátok ki hangosan, vajon mi eshet neki rosszul. Majd térjetek rá 
Lárira! Tudjátok, bosszantó számukra, ha összekeverik őket, így most tényleg próbál-
játok meg külön-külön megvizsgálni a két gubát. Ezek után akár a fenti beszélge-
tés egyes megszólalásaihoz is beírhatjátok, mit gondolt éppen a guba, amikor azt  
a mondatot mondta.

GubASegítő szolGáLaT
Most lépjetek a gubasegítő szolgálat 
szerepébe. Fogjátok meg a Lárit jelké-
pező tárgyat, adjátok kézről kézre, és 
akinél éppen van, az adhat neki taná-
csot. 
Ha Lárival készen vagytok, Fárit se felejt-
sétek!

TiPPeK
Kisebbeknél a szövegelemzős feladat kihagyható, számukra inkább a tárgyak 
segíthetnek a dilemma konkretizálásában.
Ebben a gyakorlatban – különösen, ha a gyerekek érintettek valamilyen ismét-
lődő tesókonfliktusban – jó eszköz lehet a távolítás: nem biztos, hogy érdemes  
a hallottakat lefordítani az ő személyes életükre, elég ha Láriról és Fáriról beszélve 
fogalmazhatják meg gondolataikat.
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vaRÁZSÓRA
Napraforgó fél a felnőtté válástól, ezért kitalált egy játékot, hogy a gubákkal közösen 
kiderítsék: hogyan kell felnőttnek lenni! Pörgessétek ti is előre az idő kerekét! Valaki 
tekerje el az órát, ezzel az épp soron következő játékos „megöregszik”. Ha te jössz, 
játszd el, milyen felnőtt lennél! A felnőttek se maradjanak ki! Lehetnek egészen idősek, 
de visszafelé tekerve a varázsórát, akár megnézhetjük, ők milyen gyerekek voltak!
Használjatok bátran jelmezeket, kellékeket!

vARázsóRa eLKéSZíTése:
Ha nincs vekkeretek vagy faliórátok, ti magatok is készíthettek egy varázsórát.  
Vágjátok körbe a mutatókat és az órát, majd a kivágott lapot ragasszátok fel egy kiürült 
müzlis dobozra! Ha megragadt, vágjátok ki pontosan a formákat. Felnőtt segítségével 
lyukasszátok ki az óra közepét és a mutatókat, majd egy jancsiszeggel tűzzétek össze!
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GUBaszTiKUs AjÁNdÉK
Az utolsó részben a Gubák szívhez szóló ajándékokat adnak Deskének. Kele például 
a saját kedvenc pulcsijával lepi meg. A gubák tudják, hogy az igazi ajándékoknak nem 
az a lényegük, mennyibe kerülnek, hanem az, hogy aki adja, mennyire tudja pontosan 
kigondolni, hogy a másik mire vágyna. 
1. Gyűjtsétek össze, hogy milyen ünnepek közelegnek, és azokon kiket szeretnétek 
megajándékozni. Sőt, azt is kigondolhatjátok, kit lepnétek meg „csak úgy”, mint Deske, 
amikor a többi gubának adott ajándékot, pedig neki volt születésnapja.  
2. Gondoljátok ki, hogy a listán szereplő személyek, milyen olyan dolognak örülné-
nek, ami nem kerül nektek pénzbe. Ez lehet egy kreatív alkotás, valami kincs a saját 
tárgyaitok közül, de lehet olyasmi is, amit nem lehet a kezünkkel megfogni: mint egy 
vicc, egy ölelés, bármi! 
Ezek a kártyák arra vannak, hogy az ilyen nem „kézzel fogható” ajándékokat leírhassá-
tok, lerajzolhassátok, hogy mégis meg lehessen fogni, át lehessen adni
3. Lepjétek meg vele egymást, egy másik gubarajongót vagy bármelyik ismerősötö-
ket. Jó ajándékozást!

TiPPeK
Segítsük a gyerekeket abban, hogy akár elvont fogalmakat, emlékeket, gesztu-
sokat is merjenek ajándékozni. Ebben a felnőttek mintaadással tudnak segíteni. 
Írjanak egy-egy olyan kártyát, amely ebbe a kategóriába esik.
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KUNYHÓÉPÍtŐK
Vajon mire figyelt annak idején a Nagyi, amikor a Rozmaring kunyhó épült? Segített 
neki valaki? A gubák már akkor is ismerték őt és egymást?
Ebben a játékban a ti feladatotok lesz megépíteni a kunyhót! Először döntsétek el, mit 
használtok hozzá. Legót, dublót, fakockát, székeket, rongyokat? Csak a képzeletetek 
szab határt! Egy szabály azonban van: épp annyi építőelemet gyűjtsetek össze, ahá-
nyan vagytok!
Ha minden elem egy helyen van, kezdődhet a játék! Úgy kell megépítenetek a kunyhót,  
hogy mindenki részt vegyen benne!

TiPPeK
A játék előtt érdemes végiggondolni, hogy mennyi hasonló jellegű tapasztalata 
van a csoportnak. Ha még nem kellett együttműködniük, akkor indíthatjuk az 
egész gyakorlatot egy közös megbeszéléssel. Megtervezhetjük az építés stra-
tégiáját.
A játékot érdemes akár azonnal, akár bizonyos idő után megismételni, más-más 
stratégiákat kipróbálva. Majd akár előzetes megbeszélés nélkül is bele lehet vágni.

Javasoljuk, hogy egy-egy építés után legyen refle-
xiós kör:
• Kinek milyen érzés volt?
• Könnyű/nehéz volt?
• Egyforma mértékben vett részt benne mindenki?
• Hogyan lehetnénk még ügyesebbek?

dRámaJáTéKOK
Ebben a fejezetben három drámajátékra épülő gyakorlatot mutatunk be, melyet 
a Rozmaring kunyhó világához alakítottunk. A játékokat nagyobb csoportok-
ban tudjátok játszani, tehát ideális ovis csoportokban, iskolai osztályokban vagy 
tesókkal, unokatesókkal.
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GUBaKaLaNdPaRK
„Ahol felbukkan egy guba, ott már többé nincsen gubanc!” De igazából nagyon is sze-
retnek gubancolni… Próbáljátok ki a gubák különböző nyakatekert mutatványait! Meg 
lehet ezt csinálni a valóságban, vagy csak a bábok képesek rá?

Lári és Fári a nagy csínyhullám kiteljesedésekor legalább 6 könyvet 
egyensúlyoz egyszerre a fején! (3. rész) Mondjuk, ezt még ők sem bír-
ják sokáig, és jön a nagy borulás! Ti mennyit tudtok egyensúlyozni? 
Mire kell figyelni a könyvek tornyozásánál? Párokban vagy kisebb  
csoportokban felváltva próbáljátok ki! Valaki tornyoz, valaki egyensúlyoz.

A Rozmaring kunyhót keresztül szeli egy 
kötélpálya, amit a gubák a gyors közleke-
désre használnak. Ehhez egy vállfába szok-
tak kapaszkodni. Válasszatok ki egy játékfigurát, és építsetek 
neki megfelelő méretű, lejtésű és erősségű kötélpályát, amin 
tökéletesen suhanhat! Dolgozzatok csoportokban (3-5 fő).

Mályva és Kele építenek egy zokkancs buckót, amivel Rozmaring 
nagyira emlékeznek (1. rész). Ezt a trükkös szerkezetet egy váll-
fára akasztották fel, és gondosan kiegyensúlyozták. Építsetek ti is 
valamit egyszerű elemekből! Akár zoknikból, ruhákból, párnákból! 
Adjatok az építményeteknek egy vicces nevet! Kis csoportokban 
építsetek, majd ha mindenki kész, mutassátok meg egymásnak  
a műalkotásokat.

Mályva a filmes játékban (7. rész) egy kosárban csónakázik és 
egy szűrővel evez. Ti miből tudtok hajót építeni? Miből lesznek 

az evezők? Rendelkezésre álló 
hely függvényében játszhattok 
párokban, kis csoportokban, de 
az egész csoporttal egyszerre is! (pl.: az összes pad-
ból építve egy nagy hajót, amin közösen evezünk). 
Ha kész a hajó, ideje nekivágni a tónak, tenger-
nek! Minél többen vagyunk, annál ügyesebben kell 
összehangolni az evezést!

TiPPeK
Erősítsük meg a feladatok biztonságos végrehajtásának fontosságát. A gubák 
puha lények, de még ők is megsérülhetnek. Pláne az emberpalánták! Figyeljünk, 
hogy ne a verseny, hanem a felfedezés, közös tanulás, egymás bátorítása legyen 
fontos.
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CSeNdjÁtÉK
Amióta a nagyi nincs, a Rozmaring kunyhó nagyon szomorú. Van, hogy szomorúságá-
ban icipicire összehúzza magát. Ilyenkor nem is látszik, mint ahogy Napraforgót sem 
látták a gubák, amikor bánat nyomta a szívét.
Ha mindannyian összefogtok, biztosan sikerül felvidítani! Üljetek le körbe, képzeljétek el 
ezt az icipici láthatatlan kunyhót, valaki vegye is a kezébe. Próbáljon meg neki szeretet 
adni. Ez lehet egy simogatás, egy puszi, lehet, hogy valaki csak simán melengeti egy 
kicsit, hogy jobb kedvre derüljön. Vagy akár nagyon halkan súghattok is neki valamit, 
ami nektek segíteni szokott.
Adjátok kézről kézre, de vigyázzatok, a hangos zajoktól megijed ilyenkor. Próbáljatok a 
lehető legnagyobb csendben maradni közben.
Ha mindenki adott egy kis kedvességet a kunyhónak, az biztosan jobb kedvre derül.

feLdolGOZÓ KÉRdÉsSoR
A következő gyakorlatsor bármely epizód után lejátszható, megismételhető. Olyan játé-
kokat, kérdéseket tartalmaz, amelyek segítik a gyerekeket a részekkel kapcsolatos gon-
dolataik megfogalmazásában, kitágítják az időt, amelyben egy-egy résszel foglalkoznak, 
hisz azok megnézése után minden alkalommal végig lehet menni ezeken a játékokon.
Érdemes megfigyelni, melyek azok a kérdések, amelyek szórakoztatják a gyerekeket, 
és általuk meg tudnak osztani valamit magukból. Így részről részre ki lehet alakítani  
a számukra ideális gyakorlatsort, melynek menetét megszokhatja, akár meg is tanul-
hatja. Ezáltal egyre könnyebben oldhatja meg a feladatokat, fejlődhet az azokhoz szük-
séges készségekben (önkifejezés, meseszövés, fogalmazás).

1.  Szerinted ki volt ennek a résznek a főszereplője? Gondold át, gyűjtsd össze, milyen 
érzéseket érzett a történetben. Keress egy hozzá hasonlító plüsst, és játszd el eze-
ket az érzéseket!

2.  Gondold át, mi volt a legfontosabb három jelenet ebben a részben. Rajzold meg 
ezeket a pillanatokat sorban, mintha képregényt rajzolnál.

3.  Szerinted ebben a részben te melyik gubára/szereplőre hasonlítasz leginkább?  
Mi köztetek a hasonlóság?

4.  Gondold át, hogy vajon melyik guba tanult a legtöbbet ebben a részben! Mit tanult?
5.  Képzeld el, hogy te vagy a Rozmaring kunyhó egyik írója, aki most egy valamit meg-

változtat ebben a részben. Mi történne máshogy, ha te írnád ezt a részt?
6.  Szerinted mit gondolna, mondana a nagyi arról, ami ma a Rozmaring kunyhóban 

történt?

Ez a gyakorlat alapvetően a Montessori-csendkör módszertanára épül, segít a gye-
rekeknek a koncentrációban, a megnyugvásban, ha éppen nagyon elevenek.



RozmaRiNg KuNyhó

A történet egy erdő közepi varázslatos kunyhóban játszódik, amelyben Napraforgó 
nagymamája élt, mielőtt elköltözött a felhőkbe. Napraforgó feladata, hogy kitakarítsa a 
házikót, mivel szülei el szeretnék adni. Arra azonban nem számított, hogy a Rozmaring 
kunyhó nem csak az ő kedvenc helye: a ház odacsalogatja azokat, akiknek kérdései 
vannak a világról vagy megértésre vágynak. Így indul tehát Mályva, Kele, Deske, Lári 
és Fári, vagyis a gubák modern, jelen idejű, színes, egyben a közszolgálati média 
gyermekbábfilm-sorozatainak hagyományai előtt is tisztelgő, kedves története a Roz-
maring kunyhóban.

Az epizódok olyan konfliktusok, élethelyzetek köré épülnek, amiket kicsik és nagyok 
a hétköznapokban, saját életükben is gyakran megtapasztalhatnak. Ilyen például a 
megbántás és a bocsánatkérés, a csúfolódás vagy mások feltétel nélküli elfogadása, 
a jószívűség, a segítségnyújtás és a gyászfeldolgozás. – Mindezt úgy, hogy a karakte-
rek jellemükkel, őszinte és önzetlen reakcióikkal, szórakoztatóan lopják be magukat 
a nézők szívébe.

Az epizódok témáiról, azok nevelésben megjelenő nehézségeiről Polányi  
Viktória tanácsadó szakpszichológussal és meghívott vendégekkel beszélgetünk  
a Rozmaring – Tippek a családnak podcastsorozatban. A 30 perces részeket  
a MediaKlikk felületein és Spotifyon is megtalálhatod. Ez célzottan felnőttek, szülők 
számára készült tartalom.

A bábsorozattal kapcsolatban további tartalmakat, játékokat  
a mediaklikk.hu/rozmaringkunyho felületen találhattok,  

ahol a korábbi epizódok is megtekinthetők.
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