
Dóka Péter – kérhető író-olvasó találkozók 

 

A kék hajú lány (4. osztálytól ajánlom; ideális létszám: 1 max. 2 /hasonló korú/ osztály) 

A kék hajú lány című kisregény bemutatása projektorral kivetített rajzok segítségével, 

felolvasott regényrészletekkel, közösen (a gyerekekkel együtt) eljátszott jelenetekkel. A 

bemutatás általában érzékenyítéssel is párosul (az egyik főhős egy beteg kislány), és a 

gyerekekkel megvitatunk olyan etikai kérdéseket, amelyekkel a könyv főhőse is szembesül. A 

komoly témákat humorral oldom fel, a közös játék során (általában két jelenetet adunk elő 

együtt) sokat nevetünk. Az író-olvasó végén a gyerekeknek lehetőségük van kérdezni, 

dedikáltatni, mindenki kap ajándékba egy könyvjelzőt, ha igény van rá, kedvezményesen lehet 

könyvet is vásárolni. 

A projektor természetesen kihagyható, ha nem tudja a hely biztosítani. 

 

Szupermalac és Űrpatkány 1., 2. (3. /esetleg 2./ osztálytól ajánlom, max. 35-40 fő) 

Projektorral kivetett rajzok segítségével mesélek az alaptörténetről, valamint annak 

legfontosabb figuráiról. A beszélgetés középpontjában a kortárs csoportba való beilleszkedés 

problémája áll – a két főszereplőt, a malacot és patkányt kezdetben kiközösítik az udvar lakói. 

Később barátok lesznek, és sikeres szuperhősök is. 

A foglalkozás során váltják egymást a komoly és a könnyedebb témák – megbeszéljük, mi 

az a barátság, és milyen formái léteznek, valamint a gyerekeknek lehetőségük van saját 

szuperhősöket kitalálni, amelyekről közösen történeteket írunk. A találkozó végén együtt 

megnézzük a könyvek alapjául szolgáló rajzfilmsorozat valamelyik epizódját (amelynek 

forgatókönyvét természetesen én írtam). Az író-olvasó végén a gyerekeknek lehetőségük van 

kérdezni, dedikáltatni, mindenki kap ajándékba egy könyvjelzőt, ha igény van rá, 

kedvezményesen lehet könyvet is vásárolni. 

A projektor természetesen kihagyható, ha nem tudja a hely biztosítani. 

 

Írói életmű bemutatása (erre jöhetnek többen, mert kevés közös játék van, főleg frontális a 

foglalkozás; nincs korosztályhoz kötve, de a részt vevő gyerekek között két-három évnél 

lehetőleg ne legyen nagyon korkülönbség) 

Röviden az összes eddig megjelent regényemet bemutatom, és a korosztálytól függően 

legalább két részletet felolvasok valamelyikből. A könyvek: Az ellopott zsiráf, Betyárvilág, 

Szupermalac és Űrpatkány 1-2., A kék hajú lány, Lila királylány, Viharlovag. Ha van projektor, 

akkor a foglalkozás részeként rajzfilmet is nézünk. Az író-olvasó végén a gyerekeknek 



lehetőségük van kérdezni, dedikáltatni, mindenki kap ajándékba egy könyvjelzőt, ha igény van 

rá, kedvezményesen lehet könyvet is vásárolni. 

 

Tanuljunk együtt írni! (bármilyen korosztály, de a részt vevő gyerekek között két évnél ne 

legyen nagyon korkülönbség. Pl. 3. és 4. osztályosok, vagy 4. és 6. osztályosok stb.; ideális: 

egyetlen osztály) 

Először címeket keresünk (megvitatjuk, mitől jó egy cím, és mitől rossz), a jobb címeket 

felírom a táblára, majd ezek alapján rövid történeteket találunk ki. Azután közösen kidolgozunk 

egy hosszabb történetet – szükség esetén én kezdem el mesélni –, esetleg több változatban, több 

befejezéssel is. A kreativitás fejlesztése kivetett képek vagy éppen előre felírt szavak alapján is 

történhet – a választott módszer nagyban függ a gyerekek létszámától, korától és érettségétől. 

 

A négyféle előadás bármilyen módon vegyíthető, illetve kérhető más tematikájú előadás is a 

könyveim alapján. 

A könyvek cím szerint: 

Az ellopott zsiráf 

A kék hajú lány 

A lila királylány 

Viharlovag – Fekete eső 

Szupermalac és Űrpatkány 1. – Hősök leszünk! 

Szupermalac és Űrpatkány 2. – A három űrbetyár 

Betyárvilág 

 

A könyvek boltokban, illetve az internetről beszerezhetők. Nagyobb tételben a Móra Kiadó 

(www.mora.hu) webáruháza kedvezményt ad. 

 

Dóka Péter 

2020. január 

  

http://www.mora.hu/

