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Amikor kézbe vettem a könyvet egy kisméretű, puha kötésű, színes rajzokkal 

illusztrált, igazi gyermekkönyvet tarthattam a kezemben. 

Végre egy olyan könyv, amely úgy íródott, hogy figyelembe veszi a gyermekek 

olvasni tudását. Ez a könyv 3. szintet képviseli, azaz a betűméret az olvasni 

jobban tudó, 7-10 éves korosztálynak megfelelő. A gyorsabban haladó 7-8 

évesek is szívesen olvassák, és szerintem a lassabban haladó 9-10 évesek is jól 

elboldogulnak a szöveggel.  

Minden részhez van legalább egy kép a könyvben, amit nagyon szeretnek 

nézegetni a gyerekek. A rajzok gyermekközeliek, tetszetősek, a részekhez 

kapcsolódnak. 

A cím érdeklődést keltő, a tanítványaimnak felcsillant a szeme, mikor 

elújságoltam nekik, hogy egy olyan könyvet fogunk olvasni, amelyben egy 

kislány érti a kutyája „beszédét”. Sok diákomnak van otthon kutyája, így nagy  

érdeklődéssel kezdtünk hozzá  olvasni a könyvet, amely nyolc részt foglal 

magában. A fejezetek a 3. szintnek megfelelően nem hosszúak, 

cselekménydúsak. 

A történet főszereplője egy kislány, aki egy lázas betegség után megérti a kutyája 

beszédét. Senki nem hisz neki, sőt még orvost is hívnak hozzá… 

A bonyodalom akkor kezdődik, mikor két rendőrnek álcázott betörő megjelenik 

náluk, terepszemlét tartani a következő betörésükhöz. 

Izgalmas, sajnos a mindennapjainkban előforduló a történet. A kislány a kutya 

segítségével talpraesetten kezeli a helyzetet. 

A könyv végén található három feladat segíti a szöveg megértésének 

ellenőrzését. A szómagyarázat c. részt nagyon hasznosnak találom, mert 

megmagyarázza a meg nem értett szavakat. Érdeklődéssel nézegették a 

másodikosaim a „Titkos rekesz”-t, ahol a megoldásokat lehet ellenőrizni. A 



matricáknak nagyon örültek, mert melyik gyerek ne örülne a matricának! A 

kutya fajtaismertetőt nagyon jó ötletnek tartom!  

A könyvet elolvasva, a másodikosaim büszkén ragasztották be az „Önálló 

olvasó!” aranymatricát a díszoklevélre, majd a szünetben meséltek a könyvről a 

nagyobbaknak, s buzdították őket a könyv elolvasására. 
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