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Előszó 
 
Kedves Olvasó! 
 
A „Hozzáadott érték – komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért” 

című projekt során megvalósult széleskörű együttműködés egyik eredményeként létrejött 

módszertani gyűjteményt tartja kezében.  

Projektünk fő célja egy esélyteremtő és a hátrányok leküzdését segítő programsorozat 

megvalósítása volt a Csongrádi járásban, amelynek résztvevői a térség 11 oktatási intézménye, 

továbbá a Csongrád Információs Központ (Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum) 

voltak.  

A kiadvány elsősorban pedagógusok számára készült, azonban bárki haszonnal forgathatja, aki 

fiatalok csoportjaival foglalkozik, hiszen a bemutatott módszertanok egyes elemei akár ifjúsági 

klubok, táborok során is nagy segítséget nyújthatnak a felnőtt segítők számára. 

A projekt keretében olyan oktatási programok kidolgozására került sor, amelyek a nemformális 

pedagógia módszereinek segítségével lehetőséget adnak a gyermekek, fiatalok készségeinek, 

képességeinek, ismereteinek számos területeken történő fejlesztéséhez. Kiemelten fontosnak 

tartottuk az egyes programelemek kidolgozása során külön hangsúlyt helyezni a személyközi 

kompetenciák fejlesztésére.  

Arra törekedtünk, hogy a bevont szakemberek által megtervezett és ki is próbált módszertanok 

hozzájáruljanak a gyermekek és fiatalok személyiségfejlődéséhez, képességeik kibontakoztatásához, 

segítsék őket innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. A nemformális módszerek segítségével 

a képzők észrevehetik a HH és HHH (sőt SNI és BTMN) gyermekekben is szunnyadó 

lehetőségeket, kreativitást, tehetséget, amelyek kibontakoztatására eddig a formális oktatás 

színterein kevéssé nyílt lehetőség. Kézműves programjaink felszínre hozzák a gyermekekben rejlő 

kreativitást, személyiségfejlesztő programjaink növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, 

önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket.  

A programtervek közül példaként kiemelném, az „Én pénzem” című foglalkozássorozatot, amely 

olyan alapvető fogalmak megértését szolgálja, mint hogy miből áll össze a fizetés, mi a különbség a 

nettó és bruttó bér között, hogyan működik a bank. Ilyen tananyag egyelőre még nincs az oktatási 

intézményekben, amelyeket emiatt sok kritika ér. Ugyanilyen fontos – de természetesen más 

szempontból fejlesztő - a biblioterápiás foglalkozássorozat, amely a magánéleti és iskolai 

konfliktusok, helyzetek megoldását segíti elő. Bízunk benne, hogy e programjaink által jelentős 

javulást érhetünk el e területeken. 

A könyvben bemutatott gyakorlatok életkori csoportok szerint kerültek felosztásra  
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A könyvtár és a múzeum bevonása a projektbe kifejezetten azért történt meg, mert hosszú távú 

célunk, hogy a gyermekek ne csak az oktatási-nevelési intézmények tanórán kívüli foglalkozásain 

legyenek látogatók a könyvtárban és intézményeiben, hanem családi programként is tervezzenek 

velük, érezzék jól magukat intézményeinkben, közösségünkben. A programok által átadott 

értékekkel ők is tudjanak azonosulni, a mindennapi élet operatív feladatai mellett szánjanak időt 

közös programokra, beszélgetésekre, az élmények feldolgozására. 

Nemcsak a gyermekeknek, fiataloknak, szülőknek, hanem a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk 

kell a megváltozott világ igényeihez. E célt szolgálja jelen kiadvány is. Bízunk benne, hogy ezzel is 

hozzájárulunk ahhoz, hogy az alapkompetenciák fejlesztése által olyan aktív, boldog felnőttekké 

váljanak a mai fiatalok, akik társadalmi felelősséget is éreznek embertársaik és környezetük iránt. 
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A projektben együttműködő intézmények 

 Csongrádi Óvodák Igazgatósága  

- Templom Utcai „Delfin” Tagóvodája  

- Széchenyi Utcai „Gézengúz” Tagóvodája 

 

 Csongrád és Térsége Általános Iskola tagintézményei:  

- CSTÁI Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium  

- CSTÁI Bokrosi Általános Iskola,  

- CSTÁI Galli János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,  

- CSTÁI László Gyula Általános Iskola,  

- CSTÁI Piroskavárosi Általános Iskola  

- Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye  

- CSTÁI Szent László Általános Iskola  

 

 Középfokú oktatási intézmények. 

- Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

- Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Sághy Mihály Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma, Csongrád 

 

 Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 

 



ÓVODÁSOK
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„Boldogasszony kiskertje” 
 

Érintett terület: 5-6 éves óvodások

Tartalmi fókusz: Különböző (elsősorban táncos) mozgásformák megalapozása, 

nagymozgások, mozgáskultúra, mozgáskoordináció, téri tájékozódás, 

térpercepció, lateralitás, téri viszonyok fejlesztése. 

Anyanyelvi nevelés: helyes beszédlégzés, beszédhallás, kifejezőkészség, 

aktív és passzívszókincs, fogalomtár bővítése, szövegértés, beszédkészség, 

hanglejtés, hangsúly, kommunikációs készség fejlesztése.  

Matematikai képességek, készségek fejlesztése: számolási készség, térbeli 

tájékozódás, számfogalom kialakítása, fejlesztése játékos formában.  

Általános tájékozottság bővítése, új ismeretek nyújtása a múzeummal való 

megismerkedéssel, a múzeumban lévő tájjellegű értékek, alkotások, 

gyűjtemények, használati tárgyak megismerésével. A magyar nemzeti 

összetartozás érzésének erősítése – identitástudat megalapozása. 

Kiemelt cél: Hagyományok ápolása, a néptánc szeretetének megalapozása, 

közösségfejlesztés 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, gyakorlás, dicséret, 

buzdítás; hiánypótló - megerősítő módszerek. 

Időtartam: Alkalmanként 5*30 perc, 5 alkalommal

 

Összegzés: 

Az óvodai nevelés feladatai, céljai közé 

tartozik a hagyományápolás, az 

értékközvetítés, a műveltségi 

hátrányok kompenzálása a gyermekek 

korának és fejlettségi szintjének 

megfelelően. Feladatunk azoknak az 

értékeknek a megőrzése, hiteles 

átadása, mely alapot képez 

magyarságunkban. Fontosnak tartjuk, 

hogy a gyerekek a hagyományokat 

megismerjék, ezekről pozitív élményeket szerezzenek, hiteles, követendő mintákat kaphassanak. A 
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hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az óvodai nevelésbe – számos fejlesztési 

lehetőség mellett – alapvető ismeretek elsajátítására, esztétikai, erkölcsi, a szülőföld iránti szeretetre 

nevelésre is lehetőséget ad. Az óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, a játékos 

tapasztalatszerzés, a mozgás, nagyon fogékonyak a zenére, zenés mozgásra, hangszeres zenére, 

énekes gyermekjátékokra, népdalokra. Az átélt tevékenységek közös élményeket adnak, erősítik a 

közösséghez tartozás érzését, közösségformálást, de a komplex személyiségfejlődést is segíti. 

Első alkalommal az élmény alapú ismeretszerzés a célunk: a helyi múzeum épületével, 

rendeltetésével ismerkedünk, felfedezhetik a régmúlt idők világát. Megtekintjük városunk tájjellegű 

értékeit: régészeti, helytörténeti, néprajzi gyűjteményeket, használati tárgyakat. Kisebb gyűjtemény 

a képzőművészeti, természettudományi, iparművészeti és megtekinthető még egy jelentős 

könyvgyűjtemény is. 

Az ismerkedés a múzeum épületének, rendeltetésének bemutatásával, a múzeumi viselkedési 

szabályok ismertetésével kezdődik. Megtekintjük az állandó kiállítást, kiemelve, nagyobb hangsúlyt 

fektetve a néprajzi részre. A múzeum néprajzi tárgyai, eszközei állhatnak legközelebb az óvodás 

korosztályhoz, hiszen azokkal a tárgyakkal még ők is találkozhattak, saját tapasztalataik is lehetnek 

velük, a nagyszülők, dédszülők akár még ma is használják azokat. Mindezeket játékos, kötetlen, 

élményszerű formában, a korosztály sajátosságait figyelembe véve mutatjuk be. Egyes tárgyakat, 

eszközöket közvetlen közelről láthatják, megfoghatják, ki- és felpróbálhatják (nyenyere [tekerőlant], 

rongybaba, csirkeitató, szilke gyermekjátékok, mángorló; felvehető viseletek: janicsár, 

parasztasszony, parasztember; szőlészet: demizson, sutu, lopó, permetező; pásztorkodás, 

pásztorélet: kolomp, suba, béklyó, pipa, nyakörv; kubikusság: felvehető korhű viselet, kubikus 

talicska, ásó, lapát, csákány; halászat: makett halászeszközök, horgok). 

Vizuális tevékenységként két tevékenységet kínálunk fel: 

1. a gyerekeknek legjobban megtetsző tárgyat, eszközt, eseményt, képet lerajzolhatják, mely 

egy ideig a Múzeum falát díszítheti. 

2. agyagozás: agyagállat, vagy agyag edény mintázása 

Ehhez kapcsoljuk a különböző, népi hagyományokra, népszokásokra épülő énekes körjátékok, 

gyermekdalok, mondókák, egyéb énekes és mozgásos játékok megtanulását, eljátszását. Naponta 

megismerkedünk 1-1 új népi gyermekjátékkal vagy mondókával, kiszámolóval, csúfolóval, az 

előzőket pedig ismételjük, így a program végére kialakul egy repertoár. Minden nap fokozatosan, 

egymásra épülve, játékos oktató eszközöket felhasználva elsajátítanak táncos mozgást előkészítő 1-

1 egyszerű tánclépést. 

A tematikában szereplő 5 alkalom elsősorban arra ad lehetőséget, hogy megszerettesse a 

gyerekekkel a népi játékokat, a népzenét, a táncos mozgást, megismertesse őket néhány alapvető 
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tánclépéssel. Amennyiben a foglalkozásokat tovább folytatjuk, beépítjük az óvodai nevelés 

mindennapjaiba, úgy a nevelési év végére komoly repertoárral, tánclépéssel, népi dalos játék 

gyűjteménnyel rendelkezhetünk.   

A foglalkozások felépítése minden alkalommal ugyanaz. 

Először is kört alakítunk, majd leülünk. (A kör kialakítására, megtartására különböző játékos 

gyakorlatok vannak, melyet minden alkalommal megismételünk.) Ekkor tanuljuk az új énekeket, 

vagy mondókát, ismételjük a már megtanultakat és a népszokásokról is ekkor beszélgethetünk. Ez 

jó alkalom a foglalkozásokra való ráhangolódásra. Ezután játékos bemelegítés következik zenére.  

Az énektanulás, ismétlés, bemelegítés után a már megtanult énekes játékok ismétlése következik 

(3x4x), majd az új énekes játék megtanulása-gyakorlása (2x3x). Ezt követően fejlesztő feladatok, 

tánclépések tanulása következik változatos formában, felhasználva az oktató eszközöket. Ezeket 

zenére végezzük, végül mozgásos játékkal, vagy közös tánccal, népzene hallgatással zárjuk a 

foglalkozást, egyszer elismételjük az új dalt. 

 A foglalkozások során az életkori sajátosságokat, gyermekközpontú nézőpontot szem előtt tartva 

elsősorban az önfeledt szabad játékot, a táncélményt, közös éneklést tartjuk szem előtt. Népzenéket 

hallgatunk a foglalkozások megkezdéséig. A program lezárásaként Táncházat tartunk: megtanuljuk 

közösen a „Pálmáska” táncot. 

 

Cél és várható eredmény 

- Múltunkkal, hagyományainkkal, helytörténetünkkel való ismerkedés. 

- A helyi múzeum, az abban levő értékek megismerése – ismeretek bővítése 

- A néptánc megszerettetése, egyes tánclépések elsajátítása 

- A népdal, népzene megszerettetése 

- Népi gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák elsajátítása  

- Közösségi élmény nyújtása. 

- Társas kapcsolatok fejlesztése: együttműködés, közösségtudat, tolerancia, 

konfliktuskezelés, kudarctűrő képesség, szociális érzékenység, segítőkészség. 

- Egyéni megnyilvánulások fejlesztése: alkalmazkodás, felelősség tudat, esztétika, gátlás-

oldás, én-kép, önuralom, önfegyelem. 

Eredményesnek tekinthető a tematika, ha a gyermekek szívesen, önként, önfeledten vesznek 

részt a programokon, ha várják a következő alkalmat, elsajátítják a dalokat, játékokat, ha 

reprodukálják az óvodai-otthoni életben, ha mesélnek róla.  

Óraszám 

5x30 perc 5 alkalommal 
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Kompetenciák, készségek, képességek 

- Kognitív kompetencia: gondolkodási műveletek: összehasonlítás-megkülönböztetés, 

következtetés-ítéletalkotás, analízis-szintézis, szerialitás, megfigyelőképesség, 

problémamegoldó képesség. 

- Kommunikációs kompetencia: verbális: helyes beszédlégzés, artikuláció, beszédhallás, 

beszédértés, beszédritmus, aktív és passzív szókincs, kifejezőkészség, nyelvhelyesség, 

hangerő, hanglejtés-hangsúly, nonverbális: mimika, kézmozdulat, érintés, tekintet, 

testtartás, utánzás 

- Szociális kompetencia: együttműködési képesség, közösségtudat, tolerancia, szociális 

érzékenység, segítőkészség, alkalmazkodás, önuralom. 

- Kulturális kompetencia: a gondolatok, érzések, élmények különféle módon történő kreatív 

kifejezésének képessége 

- Képességek: értelmi, vizuális, zenei: ritmusérzék, dinamikai érzék, dallamérzék, 

hangszínérzék, zenei memória, élénk-képszerű fantázia.  

- Motoros képességek: általános mozgáskészség, lépés, járás, futás, állóképesség, gyorsaság, 

ugráskészség, forgás, mozgáskoordináció, kéz-láb koordináció, tartásjavítás. 

- Kreativitás kibontakoztatása, manuális készség fejlesztése 

- Táncos kompetenciák, készségek, képességek: koordináció, tartás-ellentartás, testtudat, 

oldaliság, páros viszony, szemkontaktus, követés, ritmus, lüktetés, szabálytisztelet, 

szabálytudat, konfliktuskezelés, empátia, kooperáció, széles körű társas kapcsolatok, 

improvizáció, egyenletes lépés, irány-követés, fordulások, forgások 

Előkészületek 

- elsősorban az 5-6 éves gyermekek életkori sajátosságait ismerő, a gyermekek között 

dolgozó, a nyelvükön „értő” foglalkozásvezető szükséges (óvodapedagógus) 

- előny, ha valamilyen táncos „előképzettsége” van (ha maga is táncolt, vagy továbbképzésen 

elsajátította az alapokat) 

- múzeumi szakemberrel együtt dolgozva nagyobb sikert érhetünk el, aki alaposan ismeri a 

helytörténetet, a településre jellemző értékeket 

- ismerjen minél több néphagyományt, népi szokásokat, népi játékot, mondókát, énekes 

körjátékot, párválasztó játékot, népdalt, népzenét 

A tematika egymásra épülése miatt alapos felkészülést, átgondolást, előre tervezést igényel. 

Már a megtervezésnél a játékosságot, élményszerzést, interaktivitást kell szem előtt tartani. 

Előre ki kell választani a megtanítani kívánt dalokat, játékokat, mozgásformákat, 

tánclépéseket. Meseszerű előadásra készülni a kiválasztott néphagyományok ismertetésére. 
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Törekedjünk a változatosságra, de biztosítsuk a pihenés-mozgás egyensúlyát. Adjunk 

lehetőséget minél változatosabb tevékenykedtetésre.  

Eszközök és anyagszükséglet 

- A Múzeumokban található tárgyak, eszközök, képek, gyűjtemények stb. 

- CD lemezek, hangtechnika 

- tánctanítást segítő oktató csomagok 

- papír – írószerek 

- agyag 

Források  

- Balatoni Katalin - Gunszt Andrea-Hortobágyi Ivett: Ünnepek a néphagyományban 

- Budainé Balatoni Katalin: Így tedd rá! 

- Balatoni Katalin: Így tedd rá! 2.  

- a múzeumokban fellelhető gyűjtemények, tárgyak, eszközök, értékek stb. listája 

Ötletek, tippek, változatok 

A tematikát, az általam kiválasztott dalokat, népi játékokat, gyermekdalokat, tánclépéseket, a 

módszereket stb. természetesen mindenki egyénisége, érdeklődése szerint változtathatja, 

felfűzheti a témákra, ünnepekre, évszakokra, ki-ki kedve, elképzelése, felkészültsége szerint. 
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1. „A mi Múzeumunk…” 
 

Fejlesztési célok 

- a gyerekek ismereteinek, általános tájékozottságának bővítése, fejlesztése 

- a kulturális intézményekben való helyes magatartás, viselkedés megalapozása 

- kulturális értékeink megóvására, védelmére nevelés, értékóvó magatartás kialakítása 

- a népi kultúra iránti fogékonyság elősegítése, népi kismesterségek (fazekasság) megismerése 

- vizuális készség, rajz-, mintázási készség fejlesztése 

- tapintásos észlelés, alaklátás, kreativitás, képzelet, finommotoros képességek fejlesztése 

Tevékenységek 

Az interaktív „tárlatvezetést” a múzeum dolgozójával közösen végezzük, előzetes egyeztetés, 

megbeszélés alapján. Elmondjuk a viselkedési szabályokat, felhívjuk a gyerekek figyelmét az értékek 

megóvására, arra, hogy nem mindent lehet kézbe venni, megfogni. Fő szempontként a gyermekek 

életkori sajátosságait, figyelmük tartósságát, fenntarthatóságát vesszük figyelembe. Ennek 

érdekében minél több tárgyat, eszközt megfoghatnak, megtapinthatnak, megvizsgálhatnak a 

múzeum dolgozója irányításával. Közben megismerhetik azok eredetét, használatának fontosságát, 

rendeltetését. Játékos feladatokkal színesítjük a látottakat: egy-egy tárgyat a fotója alapján keressék 

meg a gyűjteményben. „Keresd meg hol található?!” (15-20 perc) 

Élmények visszaadása vizuális tevékenység formájában (10-15 perc) 

Kétféle vizuális tevékenységet ajánlunk fel a gyermekeknek, mindenki szabadon választhatja meg 

melyikben szeretne részt venni. 

1. Agyagozás: a látott eszközök bármelyikét megmintázhatja emlékezet alapján. 

2. Emlékezet utáni rajz: „Ez tetszett a legjobban!” 

 

Óvónői tevékenységek 

A gyermekek érdeklődésének felkeltése már az óvodában megkezdődik. Megbeszéljük, hogy hová 

készülünk, ki járt már múzeumban, ki tudja mi/mik található/k ott, városunkban hol van ez az 

épület?  

Megérkezéskor pedig maga a helyszín, a környezet, a látnivalók biztosítják az érdeklődés felkeltését, 

fenntartását. Az eszközök, használati tárgyak közvetlen tapasztalás útján való megfigyelése 

(megfogás, megtapogatás, fel/kipróbálás) szintén ezt segíti.  

Az ismereteket, történeteket a gyermekek nyelvezetére fordítva meseszerűen adjuk elő. 

Visszacsatolásként a gyermekeket kérdés-felelet (találós-, gondolkodtató-, rávezető kérdések) 
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formájában bevonjuk a beszélgetésbe. Amennyiben élményeik vannak valamivel kapcsolatban, 

elmondhatják a többieknek.  

A „tárlatvezetés” közben előre elkészített képek alapján tárgyak megkeresése, beazonosítása. 

„Keresd meg hol található?!” 

Foglalkozás közben folyamatos dicsérettel, odafigyeléssel ösztönözzük a gyerekeket 

gondolkodásra, aktivitásra, a témában való elmélyülésre. 

Gyerekek tevékenységei 

- Ismeretek, élmények elmondása, kérdés-felelet a tárlatvezetés alatt  

- „Keresd meg, hol található!” – tárgyak keresése kép alapján 

- Agyagozás – a látott eszközök bármelyikének megmintázása 

- „Ez tetszett a legjobban!” – emlékezet utáni élményrajz 

 

2. „Boglya tetején…” 
Fejlesztési célok 

- a kör kialakításának, megtartásának, páralakítás gyakorlása 

- alapvető táncos mozdulatok (járás, ugrás, futás), tánclépések megismerése, gyakorlása 

spontán módon, egyelőre utánzással 

- táncos mozgás alapozása 

- nagymozgások fejlesztése járásokkal különböző irányokba kanyarodva, futásokkal, 

egyszerű utánzó mozgásformákkal 

- ritmusfejlesztés (egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal, tapssal 

- tempóérzék fejlesztése (lassú, gyors, tempótartás) 

- térészlelés (irányok), térpercepció (helykeresés), pontos tájékozódás fejlesztése 

- a népi játékok, népdalok, népzene megszerettetése 

- egyensúlyérzék, számolási készség, utánzási készség, emlékezet, gyorsaság, közösségi érzés 

fejlesztése 

- szabálytudat fejlesztése 

- figyelem, gyorsaság, gyors reagálási képesség, ügyesség fejlesztése 

Tevékenységek 

Kör alakítása, törökülés 

Dal tanulása, gyakorlása (2 perc) 

„Boglya tetején…” (kétszer, háromszor) 

„Boglya tetején áll egy gólya, 
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koromfekete szárnya tolla, 

hosszú a lába, hosszú a sása, 

kiskacsa fürdik fekete tóba.!” 

Zenés, játékos bemelegítés (5 perc) 

Járások, futások, páralakítás, köralakítás gyakorlása játékos formában – gyakorlás zenére (10 perc) 

Az új dalos játék megtanulása, eljátszása (10 perc) 

„Boglya tetején…” 

Játékszabály: 

Köralakítás, számoljuk ki, hogy ki legyen az első gólya, fél lábra áll és a karjait szárnyként széttárja. 

A többiek kézfogással körbe haladva énekeljük a dallamot. A 2. sor végén megállunk, befordulunk 

a körbe, a gólya választ egy párt magának, akivel páros kézfogással forognak a körben. A kívül állók 

negyed értékű tapssal kísérik. A gólya és a párja bent maradnak a körben és a következő játékban 

mindketten gólyák lesznek. Addig játsszuk, amíg el nem fogynak a gyerekek a körből. Attól függően, 

hogy már hányan állnak a körben, behelyettesítjük a szövegbe: pl.: „Boglya tetején áll négy gólya…” 

(Előtte mindig megszámoljuk.) 

Ha már többen vannak bent, mint a köríven és a külsők nem tudnak kört alkotni a gólyák körül, 

akkor helyben állva tapsolnak addig, míg nem választja valaki párnak. 

A játék megkezdése előtt beszéljük át, hogyan néz ki a gólya, hol lehet találkozni vele, melyik 

évszakban él nálunk, hogy költöző madár, mivel táplálkozik stb., mutassuk meg miként áll fél lábon, 

hogy a gyerekek utánozni tudják. 

Mozgásos játék: Fogócska (5 perc) 

Választunk egy fogót, majd kezdődhet a fogócska. Akit elkaptak, az leül egy kijelölt helyre. Itt 

fognak gyülekezni addig, amíg a fogó mindenkit meg nem érintett. Amikor elkapták őket és leülnek, 

szurkoljanak a többieknek, hogy szerepük legyen továbbra is. 

Dal ismétlése: „Boglya tetején…” (1 perc) 

Elköszönés 

 

Óvónői tevékenységek 

A foglalkozás megkezdéséig a gyerekek futkározhatnak a teremben, közben CD-ről népzenék 

játszása. Ez már a foglalkozás alaphangulatát megteremti, mozgásigényüket némileg kielégíti, így a 

foglalkozáson való figyelmet megkönnyíti. 

Ezután már ráirányítható figyelmük a témára. Az érdeklődés fenntartásához hozzájárul a 

folyamatos közös játékos mozgás, éneklés, a zene, az eszközök, a jókedv. 
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A személyes példamutatás, jókedv, a gyerekekkel együtt való mozgás, játék mind-mind ösztönzőleg 

hat a gyerekekre. 

Gyerekek tevékenységei 

A tevékenység végig interaktív, a gyermekek aktív, mozgásos részvételével zajlik. 

 

3. „Kék selyemkendő…” 
Fejlesztési célok 

- alapvető táncos mozdulatok párban (járás, ugrás, futás, forgások), tánclépések megismerése, 

utánzása, gyakorlása játékos formában 

- táncos mozgás alapozása 

- nagymozgások fejlesztése járásokkal különböző irányokba kanyarodva, futásokkal, egyszerű 

utánzó mozgásformákkal 

- ritmusfejlesztés (egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal, tapssal 

- térészlelés (irányok), térpercepció (helykeresés), pontos tájékozódás fejlesztése 

- gyors reagáló készség fejlesztése 

- a népi játékok, népdalok, népzene megszerettetése 

Tevékenységek 

Kör alakítása, törökülés 

Dalismétlés, gyakorlás (1 perc) 

      „Boglya tetején…” (kétszer) 

Dal tanulása, gyakorlása (1,5 perc) 

„Kék selyemkendő…” (kétszer, háromszor) 

„Kék selyemkendő, zöld selyemrojtú 

Szederszemű szép Juliska fordulj angyalmódra!” 

Zenés, játékos bemelegítés (3 perc) 

Köralakítás, megtartás gyakorlása, tánclépés (páros lábon ugrás) tanulása játékos formában – 

gyakorlás zenére 

Eszközös feladat: az oktató csomag piros tulipánok felhasználásával (7-8 perc) 

A piros tulipánokat szétszórtan elhelyezzük a teremben. 

„Virágos réten járunk, amikor 1-1 piros tulipánhoz érünk, páros lábon ráugrunk, majd haladunk 

tovább!”  

Zene: Sej liliom CD 1. zene 

A feladat könnyebb megértése érdekében személyesen mutatom be a feladatot. 
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Játékismétlés (2 perc) 

„Boglya tetején…” (kétszer, háromszor) 

Az új dalos játék megtanulása, eljátszása (5-6 perc) 

(Fogyó-gyarapodó játék) 

„Kék selyemkendő…” 

Játékszabály: 

Köralakítás, körben járás. A foglalkozásvezető a körön kívül ellentétes irányban halad. Amikor 

odaérünk a dallammal, hogy „Szeder szemű…”, megfogja annak a gyermeknek a jobb kezét, akinél 

tart és kiforgatja, miközben a nevét énekeljük, majd a „kiforgatott” gyermek megfogja a 

foglalkozásvezető kezét és együtt mennek tovább. Így haladunk sorban addig, míg minden 

gyermekre nem kerül sor. (Egyszerre 2-3 egymás mellett állót is kiforgathatunk létszámtól függően.) 

Ha a játékot begyakoroltuk, a kiforgatást végezheti gyermek is. 

Mozgásos játék: „Virágra ugráló” (7-8 perc) 

Az oktatócsomag piros tulipánjai közül annyi darabot, ahány gyerek van, szétszórunk a földön. 

Zenére a gyerekek futkároznak, a zene elhallgatásakor mindenkinek rá kell ugrania 1-1 virágra. Az 

első játékban még mindenkinek jut virág, utána kiesik 1-1 gyermek, mindig felveszünk egy virágot 

a földről. Aki kiesik, az veheti fel a virágot. 

Zene: Sej liliom CD 1.zene 

Dal ismétlése: „Kék selyemkendő…” (0,5 perc) 

Elköszönés 

 

Óvónői tevékenységek 

A foglalkozás megkezdéséig CD-ről népzenék játszása. Ez már a foglalkozás alaphangulatát 

megteremti. A gyermekekben a zene, a ritmus spontán elindítja a táncmozdulatokat, mozgást, 

felkelti érdeklődésüket. 

Ezután már könnyen ráirányítható figyelmük a témára. Az érdeklődés fenntartásához hozzájárul a 

folyamatos közös játékos mozgás, éneklés, a zene, az eszközök, a jókedv. 

A személyes példamutatás, jókedv, a gyerekekkel együtt való mozgás, játék mind-mind ösztönzőleg 

hat a gyerekekre.  

Gyerekek tevékenységei 

A gyerekek a foglalkozás során aktív résztvevők. 
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4. „Egy, petty, libapetty…” 
Fejlesztési célok 

- új népi kiszámoló tanulása, beszédkészség, ritmusérzék fejlesztése 

- az eddig tanult énekes játékok gyakorlása, rögzítése 

- táncos mozgás alapozása 

- nagymozgások fejlesztése járásokkal különböző irányokba kanyarodva, futásokkal, 

egyszerű utánzó mozgásformákkal 

- ritmusfejlesztés (egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal, tapssal 

- a dobbantós tánclépés, majd a későbbiekben az ugrós motívumok, az improvizatív tánc 

előkészítése játékosan, élményszerű tanulással 

- a népi játékok, népdalok, népzene megszerettetése 

Tevékenységek 

Kör alakítása, törökülés 

Dalismétlés, gyakorlás (1,5 perc) 

„Boglya tetején…” (kétszer) 

„Kék selyemkendő…” (kétszer) 

Kiszámoló tanulása, gyakorlása (2 perc) 

„Egy, petty, libapetty…” (kétszer, háromszor) 

„Egy, petty, libapetty, rád esik a huszonegy, 

Kicsi járom, kicsi ökör, most fogják be legelőször, 

Egy, kettő, három, négy, te vagy itt az akadék!” 

Zenés, játékos bemelegítés (3 perc)  

Eszközös feladat: az oktató csomag dió csomagjának felhasználásával (10 perc) 

„Milyen a dió külseje? (kemény) Hogyan tudjuk összetörni? (lábbal rádobbantunk) Most mi is diót 

fogunk törni a lábunkkal!” 

Minden gyerek elé leteszek a földre 1 db dióformát. Váltott lábbal rádobbantunk a dióra. 

A feladat könnyebb megértése érdekében először személyesen bemutatom a gyakorlatot, majd 

egyszerre végezzük. Amikor már begyakorolták, énekléssel egybekötve folytatjuk: „Dombon törik 

a diót…” 

2 db diót teszek a gyerekek elé a földre. Most már két diót törünk egymás után váltott lábbal balról-

jobbra, jobbról-balra. 

Először bemutatom a gyakorlatot, majd egyszerre végezzük. Amikor már begyakorolták, énekléssel 

egybekötve folytatjuk: 

„Érik a szőlő…” 
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Végül 3 db diót teszek a gyerekek elé a földre. Most már 3 diót törünk egymás után váltott lábbal 

balról-jobbra, jobbról-balra.  

A feladat könnyebb megértése érdekében először személyesen bemutatom a gyakorlatot, majd 

egyszerre végezzük. Amikor már begyakorolták valamelyest, zenére folytatjuk: 

Zene: Hej Tulipán CD 7. zene 

A begyakorlás után már elég lesz azt mondani, hogy „1-2-3 diót törünk!” és már helyesen fogják 

végezni a feladatot. 

Játékismétlés (4 perc) 

„Boglya tetején…” (kétszer, háromszor) 

„Kék selyemkendő…” (kétszer, háromszor) 

Mozgásos játék: „Kalapos játék” zenére (6-7 perc) 

Körben állunk. Egy kalapot adogatunk körbe zenére úgy, hogy mindig a fejre kell tenni és fejre adni 

tovább. Amikor a zene megáll, akinek a fején van a kalap, kiesik a játékból. 2x3x 

Mondóka ismétlése: „Egy, petty, libapetty…” (kétszer) (1 perc) 

Elköszönés 

 

Óvónői tevékenységek 

A 4. napon a foglalkozást megelőzően népzenére a gyerekek szabadon táncolhatnak, 

improvizálhatnak az eddig tanultak és „ösztöneik” alapján. Én magam is beállok közéjük, ez egy 

mintát, utánzást is adhat. Szabad választás szerint egyénileg, vagy párban is táncolhatnak.  

A gyerekek a foglalkozás során aktív résztvevők. 

 

5. „Gyertek, gyertek játszani…” 
Fejlesztési célok 

- az eddig tanult alapvető táncos mozdulatok (járás, ugrás, futás, forgás, sarokemelés, 

kézlengetés, taps), tánclépések (friss csárdás: térdhajlítás-nyújtás, egyes és kettes csárdás, 

ugrós táncmotívumok gyakorlása 

- folyamatos játékfűzés gyakorlása 

- táncos mozgás alapozása 

- ritmusfejlesztés (egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal, tapssal 

- egyensúlyérzék fejlesztése 

- tempóérzék fejlesztése (lassú, gyors, tempótartás) 

- térészlelés (irányok), térpercepció (helykeresés), pontos tájékozódás fejlesztése 
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- a népi játékok, népdalok, népzene megszerettetése 

- közös tánccal közösségi élmény nyújtása, együttműködés fejlesztése, gátlások, feszültség 

oldása 

Tevékenységek 

Kör alakítása, törökülés 

Dalismétlés, mondóka gyakorlás (1 perc) 

„Boglya tetején…” (egyszer) 

„Kék selyemkendő…” (egyszer) 

„Egy, petty, libapetty” (egyszer) 

Új dalos játék megtanulása, gyakorlása (1 perc) 

„Gyertek, gyertek játszani…” (kétszer, háromszor) 

„Gyertek, gyertek játszani, játszani, kell valamit játszani, játszani, 

Csicseréket, bugyborékot, Ádám vackot, hat barackot  

tengeri guggot.„ (kétszer) 

Zenés, játékos bemelegítés (3 perc) 

Köralakítás, megtartás, az eddig tanult tánclépések (páros lábon ugrás, dobbantás) gyakorlása játékos formában – 

gyakorlás zenére (7-8 perc) 

Eszközös feladat: az oktató csomag piros tulipánok, diók felhasználásával 

A piros tulipánokat, a diókat szétszórtan elhelyezzük a teremben. 

Járás szétszórt alakzatban zenére. Amikor piros tulipánhoz érünk, páros lábbal ráugrunk, haladunk 

tovább, amikor dióhoz érünk váltott lábbal rádobbantunk és haladunk tovább. 

Zene: Sej liliom CD 5. zene 

A feladat könnyebb megértése érdekében személyesen mutatom be a feladatot. 

Játékismétlés (5 perc) 

„Boglya tetején…” (kétszer, háromszor)  

 Az 1. gólya kiválasztását az „Egy, petty, libapetty…” kezdetű kiszámolóval számoljuk ki. 

„Kék selyemkendő…” (kétszer, háromszor) 

Az új dalos játék megtanulása, eljátszása (3 perc) 

„Gyertek, gyertek játszani…” 

Játékszabály: 

Kézfogással láncot alkotunk, körben járunk, a végén a „guggot” szóra leguggolunk. Többször 

ismételjük, ellenkező irányban is (kétszer, háromszor). 

Táncház – Pálmáska moldvai tánc megtanulása 

Leírása: Így tedd rá 2. néptánc módszertan könyv, 82. oldal 
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Zene: Sej, Liliom CD 9. zene 

A lépéseket először bemutatom, zene nélkül gyakoroljuk néhányszor, majd zenére próbálkozunk. 

nem baj, ha nem sikerül egyszerre, hagyjuk, ne törjük meg a tánc lendületét, idővel, gyakorlással 

menni fog!  

Élvezzük a táncot és a zenét! 

 

Óvónői tevékenységek 

A foglalkozás megkezdése előtt a foglalkozásvezetők néhány előre kiválasztott népdalt énekelnek 

a gyerekeknek együtt és felváltva is. 

Gyerekek tevékenységei 

A gyerekek a foglalkozás során aktív résztvevők.  
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Egészségnevelés 
  

Érintett terület: 4-5 évesek 

Tartalmi fókusz: Egészséges életmódra nevelés megalapozása már korai életszakaszban. Az 

egészséges életvitel alakítása, figyelem felkeltése játékosan a téma iránt.  

Kiemelt cél: A gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésének harmóniájának megteremtése; 

a gyermekek személyiségfejlesztése, nevelése, gondozása; az egészséges 

táplálkozás, mozgás, pihenés egységének megteremtése, megtapasztalása; 

élményszerű, tapasztalati úton szerzett ismeretnyújtás a témával e témában. 

Módszer: Megerősítő módszerek, beszélgetés, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, 

utánzó típusú illetve verbális gyakorlatvezetés, dicséret, buzdítás, 

segítségadás 

Időtartam: Alkalmanként 2 X 30 perc az óvodában és 1 X 30 perc a könyvtárban.

 

Összegzés 

Az egészségre, egészséges életmódra 

nevelni mindig hivatás volt, most is az, 

vagy talán még inkább az. 

Rádöbbenteni, megtanítani a 

gyerekeket arra, hogy az egészségünk a 

legdrágább kincs életünk során, 

nagyon fontos feladatunk. Olyan 

tevékenységek összessége, amely az 

életminőséget komplex módon javítja, 

készségeket, szokásokat fejleszt, 

megalapoz már ebben a korai 

életszakaszban is. A gyerekek utánzás útján, minták követésével tanulnak óvodás korban, ezért 

nagyon fontos jó példával megismertetni őket, ahol megtapasztalhatják játékos formában a testi-

lelki-szellemi egészség egységét. Kiemelten figyelünk a témán belül az egészséges táplálkozás 

megismertetésére, kipróbálására, a mozgás szeretetére nevelésre, valamint a stressz oldás, relaxálás 

lehetőségeinek elsajátítására. Természetesen ezeket a tevékenységeket mindig a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelően tervezzük, vezetjük. Motiváljuk őket érdekes tevékenységekben való 

részvételre, ahol saját tapasztalásuk alapján kapnak kedvet a későbbi helyes életvitelre. A gyermekek 
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mellett a szülők és családok megnyerése is fontos számunkra e témában. Igyekszünk bevonni a 

szülőket a foglalkozások előkészületeibe esetleges támogatásába. Fontos a pozitív emberi 

kapcsolatok építése, a közösségi élmények megtapasztalása lelki okok miatt is. A helyes szokások 

kialakításában van nagy szerepe a mozgásnak, a rendszeres gyümölcs-zöldség fogyasztásnak és a 

pihenésnek egyaránt. Ebben a néhány napban megmutatjuk a gyerekeknek a mese és a zene-

bábjáték-akadályverseny szervezésével, hogyan lehet jól és egészségesen élni, élményszerű 

programokon részt venni. Óvodai életünk során alkalmat szeretnénk adni új programok 

megvalósításával arra, hogy közösen éljék át a gyermekek a mozgás örömét, az új és már ismert ízek 

változatos elkészítését, ízlelését, játékossággal és ötletességgel fűszerezve. Ezekkel a programokkal 

igyekszünk a gyermekeket önmagukra és környezetükre figyelő, alkalmazkodni tudó, nyugodt, 

kiegyensúlyozott, nyitott és érdeklődő gyermekekké nevelni. Az iskolára való alkalmasságuk is majd 

megkívánja a testi-lelki-szociális és értelmi érettség harmóniáját, egységét. Fontosnak tartjuk az 

esélyegyenlőséget, a részvétel biztosítását a programokban a hátrányos helyzetű gyermekek 

számára, hiszen az egészséges életmód kialakítását nem lehet anyagi javakhoz kötni, minden 

gyermeket megilleti az egyenlő eséllyel való részvétel. Óvodánk nevelő testületének nagyon fontos 

az egészséges életmód megalapozása, kialakítása, ezért kiemelt feladatként kezeljük ezt a témát. 

Véleményünk szerint ezekkel a foglalkozásokkal elősegítjük a helyes életritmus kialakítását, a helyes 

testápolást és táplálkozást, a betegségek megelőzését, a prevenciót szem előtt tartva. A megfelelő 

mozgás biztosítását, az immunerősítést és a pihenés biztosítását egyaránt. Programjainkkal 

alkalmazkodunk a gyermekek igényeihez, a téma sokoldalú érdekes és motiváló foglalkozásához, 

élményszerű tevékenységekhez. Külső helyszínen is tervezünk programokat (könyvtár) a téma 

változatos feldolgozása érdekében. 

 

Cél és várható eredmény 

A gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésének megalapozása. 

Ismerkedés a helyes táplálkozással, új ízekkel, a mozgás örömének megtapasztalása saját 

közösségünkben. 

Akkor tekinthetjük tevékenységünket eredményesnek, ha szívesen és örömmel mozognak, 

játszanak, tevékenykednek majd gyermekeink, valamint otthon is folytatják a megkezdett és 

megtapasztalt élményeket, tevékenységeket (sportolás, egészsége ételek készítése, 

prevenció…) 

Óraszám 

Óvodáskorú gyermekek esetében 3-szor 30 perc egy-egy alkalommal. 

Kompetenciák, készségek, képességek 
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A komplex témák feldolgozásával, a változatos tevékenységek alkalmazásával egy sor 

képességet és készséget fejlesztünk. Elsősorban a kommunikációs készségüket, szociális 

képességeiket, alkalmazkodó, kudarctűrő képességüket, logikus gondolkodásukat, aktív 

szókincsük bővítését, értő figyelmüket, fantáziájukat és kreativitásukat is fejlesztjük. 

Kézügyességüket, manipulációs készségüket, türelmüket és kitartásukat is egyaránt. 

Előkészületek 

A három program megvalósítását tervszerűen előkészítjük. Ráhangoljuk a gyerekeket a téma 

befogadására, alkalmazására. Az egészséghez kapcsolódóan több helyszínre is ellátogatunk, 

élményszerző, ismeretnyújtó séta alkalmával, ahol megismerkednek a program során használt 

eszközökkel, alapanyagokkal. Ellátogatunk a piacra, valamint a zöldséges üzletbe, ahol 

közösen vásárolunk zöldségeket, gyümölcsöket. Pékségbe is elmegyünk, ahol a gyermekek 

megismerkedhetnek az egészséges péksüteményekkel, kenyérfélék fajtáival, elkészítésével. 

Nagyüzemi feldolgozást is szervezünk majd, ellátogatunk a városi sütőüzembe, ahol 

megfigyelhetjük a pékáruk nagyüzemi elkészítését és annak folyamatát. Érdekességképpen 

gyalogtúrát, kerékpártúrát is szervezünk a gyerekeknek szülői támogatással, a mozgás 

szeretetére való ráhangolódás céljából. Ellátogatunk az edzőterembe, uszodába, ahol 

kipróbálhatják az életkoruknak megfelelő sportokat, mozgásformákat is. Orvosi rendelő és 

mentőállomás előzetes meglátogatása is terveink között szerepel, meghívunk körünkbe 

védőnőt és fogorvost is. Zenére relaxációt is vezetünk majd, pihenés alatt is nagy figyelmet 

fordítunk a nyugodt, halk zene biztosítására. Termet rendezünk majd be, ahol 

megkóstolhatják a különféle finom gyógyteákat, megfigyelhetik azok elkészítését, 

összetételét.  

Eszközök és anyagszükséglet 

A tematika megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközöknek és anyagoknak a 

felsorolása. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, át kell gondolni, hogyan 

változtathatók meg a tevékenységek úgy, hogy a hozzáférhető eszközök és anyagok 

felhasználása mellett a didaktikai célok ne sérüljenek.  

Ötletek, tippek, változatok 

Ez a három programlehetőség csak elindító, alapozó momentum az egészségnevelés 

megalapozása terén. Ez a téma lehetőséget ad kibővítésre, a téma változatos, sokoldalú 

kidolgozására, tágabb értelembe való folytatására. Gondolunk itt különböző receptklubok 

létrehozására az anyukák számára, valamint az ételallergiásoknak speciális ételek (glutén-tej-

tojás-szójamentes…) ételek elkészítésének kipróbálására. Dietetikus szakember előadásával, 

konzultációs lehetőségek biztosításával is segítheti a speciális diétára kényszerülő gyermekek 
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szüleinek tevékenységeit, ismereteit. Közös mozgásformákat is lehetne kipróbálni a 

szülőkkel, testvérekkel együtt (biciklizés, túrázás, kirándulás szervezése, gyógynövények 

gyűjtése). Ez ügyben is kérhetünk szakértő segítséget, esetleg ellátogathatunk ilyen speciális 

gyógynövény kertbe. A pozitív gondolkodásra is fektethetnénk nagyobb hangsúlyt a 

harmonikus, jó, szeretetteljes emberi kapcsolatok hozzátartoznak a lelki egészségünkhöz is. 

Ezt közös főzéssel, zenéléssel, játékkal lehetne megvalósítani, hogy megismerkedhessenek az 

emberek, gyerekek egymással és megtapasztalhassák a közösség pozitív hatását. 

Pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, mentálhigiénés szakember, dietetikus, 

logopédus, és egyéb szakembereket is bevonhatunk a projektünk bővítésébe. Számos jó 

ötlettel bővíthetjük még az egészségnevelés témakört, hiszen szorosan hozzátartozik a 

mindennapjainkhoz. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a segítség mellett a jó példa is 

„ragályos”, szolgáljunk hát azzal minél többször! 
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1. ,,Amit eszel, az leszel” - táplálkozz egészségesen!  
Fejlesztési célok 

A gyermekek ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozáshoz szükséges alapanyagokkal, 

felhasználási lehetőségeikkel. Ízleljék, tapintsák, szagolják meg őket, készítsenek felhasználásukkal 

finom egészséges ételeket. 

Tevékenységek 

Gyümölcssaláta és zöldségsaláta, valamint egészséges falatkák készítése, minőségi alapanyagok 

felhasználásával. Smoothie készítése egyszerűen gyümölcsökből, zöldségekből.  

Szervezési feladatok, előkészítés (5 perc) 

Kosarakban előkészítem a zöldségeket, gyümölcsöket, asztalok leterítése, tálcák biztosítása a 

daraboláshoz, pucoláshoz szükséges eszközöket odakészítem smoothie készítéséhez. A 

felhasználni kívánt eszközök biztonságos használatát megbeszéljük, kezet mosunk, kötényt 

veszünk fel. (Ez csoportos munka, a gyerekeket is bevonom az előkészületbe) 

Motiváció (3 perc) 

,,Azokat a gyümölcsöket és zöldségeket láthatjátok itt a kosaramban, melyeket közösen vásároltunk 

a piacon és a zöldségesben. Megmutatom és elmondom nektek, milyen finomságot lehet belőlük 

készíteni, ami egyszerű és ti is eltudjátok készíteni. Ez a gyümölcs és zöldségsaláta. Három asztalnál 

fogunk dolgozni, egyiknél gyümölcssalátát, másiknál zöldségsalátát, a harmadiknál pedig finom 

falatokat fogunk készíteni, amit utána el is fogyasztunk. Eközben én megleplek benneteket egy kis 

gyümölcslével, amit ezzel a géppel egyszerűen el lehet készíteni! Biztosan otthon is láttatok már 

ilyet és készítettetek is már hasonló finomságot, próbáljuk most meg itt is közösen!” 

A munka megvalósítása - a gyermekek tevékenységei (15 perc) 

Beszéljétek meg, hogy ti melyik félét szeretnétek készíteni és legelőször meg kell tisztítani, 

feldarabolni a hozzávalókat.  

- Üljetek le, fogjátok meg az eszközöket és kezdjétek el a munkát! 

- Aki segítségre szorul, kérem, szóljon. 

- Megmutatom, hogyan kell megtisztítani, pucolni, darabolni a terméseket. 

- Nagyon vigyázzatok az eszközök használatakor magatokra és egymásra is! (Balesetveszélyre 

felhívom a figyelmet) 

- Fontos a célkitűzés a motiválás, biztatás, és példamutatás. 

- Egyéni és differenciált munkavégzés, segítség szükséges. 

- A munka során senki nem állhat fel, csak ülve használjuk az eszközöket. 

A munka befejezése, tálalás, kóstolás, kínálás (7-8 perc) 

-,,Aki már sok gyümölcsöt és zöldséget aprított fel és sok falatkát készített, díszített a tálcára, az 

tegye középre az asztalra és biztonságos helyre az eszközöket!” 
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-,,Álljatok fel, mossunk ismét kezet és nézzük meg, mit készítettünk közösen egy-egy asztalnál.” 

(Egyéni bemutatások a csoport számára, ötletek elmondása, sikerélményhez juttatás). 

A munka értékelése:  

,,Nagyon szépen dolgoztatok, igazán ügyesek vagytok, sok finomságot készítettek, amit most meg 

is kóstolunk. Kínáljátok meg egymást és ízleljétek meg a különféle zöldségeket, gyümölcsöket, 

leveket, falatkákat. Most egyénileg is mutassátok be, ti mit készítettek!” 

,,Járjuk körbe mindhárom asztalt és ízleljük meg az elkészült finomságokat!” 

(Bemutatás, ellenőrzés, pozitív ellenőrzés, először csoportos, majd pedig egyéni értékelés konkrét 

indoklással.) 

- Egyéni élmények, vélemények elmondása során a gyermekek kommunikációs készsége fejlődik, 

aktív szókincsük bővül. 

- A megmaradt ételekből megkínáljuk pajtásainkat, szüleinket is.  

 

2. ,,Mozogj többet, győzd le az akadályt.” 
Fejlesztési célok 

A gyermekek mozgásigényének kielégítése, harmonikus, összerendezett mozgásuk fejlesztése, 

elősegítése; türelem, tolerancia, segítőkészség fejlesztése, erőnlét fokozása, akarati tényezők 

befolyásolása, fejlesztése; mozgás iránti szeretet megalapozása. 

Tevékenységek 

Akadálypálya létrehozása óvodánk udvarán, játékos akadályverseny szervezése óvodásainknak. 

Különböző mozgásfejlesztő játékok felhasználásával a nagymozgások gyakorlása, ismétlése, ezzel 

elősegítve a gyermekek egyéni képességeinek fejlődését, testi képességeik gyarapodását. 

Szervezési feladatok, előkészületek (5 perc) 

Az udvar és a kinti környezetünk átrendezése, a mozgásfejlesztő eszközök előkészítése olyan 

formában, hogy a gyermekek várakozás nélkül, folyamatosan tudjanak végighaladni az 

akadálypályán. Ügyelünk arra, hogy a mozgásformák változatosak, újszerűek legyenek, könnyen és 

érthetően, megszakítás nélkül végezhetőek legyenek (körbe rendezés). A megfelelő hely 

nagyságának biztosítása nélkülözhetetlen a szabad mozgás érdekében. 

Bevezető rész (3 perc) 

,,Melegítsük be izmainkat, készüljünk fel az akadályok leküzdésére. Próbáljátok utánozni, amit én 

csinálok!” Gyakorlatvezetési mód: utánzó formájú szabad mozgást biztosító. ,,Most pedig 

elmondom mi lesz a feladatotok, hogyan kell végigmennetek az akadálypályán!” 

Elmondás után egy ügyes gyermekkel be is mutatom azt, látva és hallva a szabályok betartását. 

Példamutató gyakorlat végzéssel sarkallom őket a jobb gyakorlat végzésre. A munkaforma ebben 

az esetben már kötött, szabályok szerinti gyakorlatvégzés van. Közben folyamatosan ellenőrzöm a 
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gyakorlatok helyes végrehajtását, hibát javítok, ha kell, egyénileg differenciáltan segítek a 

gyakorlatoknál. 

A mozgás elkezdése, gyakorlása (10 perc) 

A gyermekek folyamatosan egymás után, kis szünettel körforgásszerűen haladnak végig a pályán. 

Különféle nagymozgásokat, ügyességi gyakorlatokat végeznek folyamatosan, lendületesen egyéni 

képességeiknek megfelelően. (kúszás, mászás, futás, ugrás, célba dobás, szlalomozás, egyensúlyozó 

járás)  

A helyes gyakorlatvégzést folyamatosan, egyénileg ellenőrzöm, segítem, javítom, ha szükséges. 

Módszereim: buzdítás, dicséret.  

Játékvezetés (15 perc) 

Amikor már minden gyermek többször is végigment a pályán, két csoportra osztom őket 

véletlenszerűen (minden második) és elmondom nekik az újabb szabályt, a verseny lényegét. 

,,Most ugyanazt a feladatot kell elvégeznetek, csak sokkal ügyesebben és gyorsabban, mert azt 

fogom mérni, hogy melyik csoport megy az akadálypályán rövidebb idő alatt!” 

A csoportok egymás után teljesítik a feladatokat időre. 

,,Nézzük, melyik csapat lesz az ügyesebb és gyorsabb!” 

Stopperrel mérem az időt, igyekszem az igazságos versenyszellemet elérni a gyermekeknél, de jobb 

gyakorlatvégzésre inspirálni a csoportokat. (Akarati tényezők fejlesztése, célorientáltság, 

csapatszellem kialakítása, kudarctűrő képesség fejlesztése) 

Folyamatos ellenőrzés és értékelés, pozitív hangvételű buzdítás. A játék végén értékelem, majd 

arany- és ezüstéremmel jutalmazom meg a csoport minden tagját. 

A játék befejezése, levezetés (3 perc) 

,,Most pedig játsszunk körbe zenére, lazítsuk el izmainkat, rázzuk le végtagjainkat!” 

Remélem, nagyon jól éreztétek magatokat, mindannyian nagyon ügyesen, szabályszerűen 

végeztétek a feladatokat! Egészségetekre kívánom!” 

Pozitív hangvételben erősítem a gyermekekben a mozgás iránti vágy kialakítását, a küzdő és 

csoportszellem megalapozását, a közösségi érzés elmélyítését. 

Megfelelő lazítást, nyújtást, időt biztosítok a gyermekeknek a mozgás végén! 

Értékelés, befejezés. 

 

3. Könyvtári foglalkozás 
Fejlesztési célok 

A gyermekek ismerjék meg az orvos gyógyító munkáját, nyerjenek betekintést a prevenció 

(megelőzés) fontosságába. A mesével a gyermekek kifejezőképességének fejlesztése, 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

37 

 

fogalombővítés, beszédértés, figyelem fejlesztése, feszültségoldás, szorongás-stressz feloldása, 

verbális képességek, manuális képességek fejlesztése.   

Tevékenységek  

,,Mese a vízilóról, aki félt az oltástól” című új mese elmondása, majd pedig víziló báb készítése a 

mese élmény alapján. 

Az orvos iránti bizalom kiépítése, szorongás oldása. A prevenció fontosságának megláttatása, 

hangsúlyozása. Az új mese bemutatásával új ismeretek nyújtása, a meglévő ismeretek elmélyítése, 

megerősítése. 

Összesen 30 perc  

Könyvtári tevékenységek az adott részegységben 

Szervezési feladatok (2 perc) 

Orvosos játékot kezdeményezek, berendezzük az orvosi rendelőt. Elhelyezzük az asztalt, székeket, 

eszközöket, biztosítom a megfelelő helyet a játékra. Szétosztjuk a szerepeket érdeklődésüknek 

megfelelően. (csoportos munkaforma, játékos, kötetlen, szabadon választott) 

Motiváció (3 perc) 

,,Gyerekek! Képzeljétek beteg lett a kis vízilovam! Szeretnétek tudni, mi lett vele? Hozzátok a 

mesepárnátokat, üljetek le kényelmesen, és figyeljetek jól!” 

(A könyvtári mesesarokba ülünk le) 

A mese bemutatása (10 perc) 

- Bevezetés: „Történt egy szép napon, hogy az állatkert lakói lubickolás közben egy plakátot vettek 

észre.” (ráhangolódás, figyelemfejlesztés) 

- Bonyodalom: „A plakáton felszólítják az állatokat, hogy mindenki jelenjen meg a védőoltáson!” 

A kis víziló annyira megijedt ettől a hírtől, hogy azonnal hazaszaladt és kérdezgetni kezdte 

édesanyját, majd barátait.” (Mesemondás közben ügyelek a hang erejére, súlyára, a mesemondás 

élményére, a mimikára, az akusztikus figyelem felkeltésére.) 

- Kibontakozás: 

,,A kis víziló senkire sem hallgat, hiába figyelmeztették a következményekre. Inkább elbújt és ezzel 

azt hitte, elkerülheti a szurit és vele együtt a betegséget.” (A védőoltások fontosságára való 

figyelemfelhívás, prevenció szerepe. Korábban az orvosi rendelőben való látogatáskor ez szóba 

került, és a mentőknél való látogatásunkkor is utaltunk a prevenció fontosságára!) 

- Tetőpont: 

,,Egy reggel arra ébredt, hogy csupa kiütés lett az arca, vörös foltok éktelenkedtek a testén. Ijedten 

szaladt anyukájához, hogy mi történt vele. Anyukája elmondta neki, hogy sajnos beteg lett, elkapta 
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a himlőt, amiért nem kapta meg a védőoltást!” (Az orvos munkájának hangsúlyozása, a kezelésektől 

való félelem, szorongás oldása a célunk a mesével.) 

- Megoldás: 

,,Most már ágyba kell feküdnie sajnos addig, míg meg nem gyógyul. Átgondolta a tettét és igazán 

sajnálta, belátta, hogy butaság volt elbújni és félni a védőoltástól. Megígérte anyukájának, hogy 

ezentúl mindig szót fogad a felnőtteknek.” (Pozitív szemlélet erősítése, a következmények 

megláttatása, döntés meghozatala, ösztönzés a jó döntésre, a magatartás befolyásolása pozitív 

irányba.) 

A mese lezárása, visszavezetés a játékba (15 perc) 

,,Gyerekek, ha meg szeretnétek mutatni otthon és a pajtásaitoknak azt, hogy milyen is volt a kis 

víziló, gyertek az asztalhoz, készítsük el különféle anyagokból (színes lap, anyagok, WC guriga, 

filc…) a kis víziló bábot. Így el tudjátok majd mesélni a történetét, hogy mi is történt a kis vízilóval. 

(Visszavezetés a játékba, gördülékenység biztosításával, közben beszélgetés segítségnyújtás 

differenciálás, a mese rögzítése, továbblépés biztosítása.) 
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Kulturális óra a könyvtárban – Mesék világa 
 
Érintett terület:  5-6 évesek - nagycsoport

Tartalmi fókusz: Mesék, és néphagyományok ismerete, ismereteik bővítése 

Kiemelt cél: Mesék által a könyvtár és a népi hagyományok megismerése, manuális 

képesség fejlesztése 

Módszer: Tevékenykedtető, kézügyességet fejlesztő, tanulást segítő foglalkozások

Időtartam: Alkalmanként 5*30 perc, 5 alkalommal.

 

Összegzés 

A Kulturális óra a könyvtárban, 5x30 

perces játékos, mesés foglalkozást 

takar.  

Az első óra egy részében a könyvtár 

rövid bemutatása óvodások szintjén. 

Milyen módon tudnak könyvtártagok 

lenni az óvodások. Az óra 

folytatásaként megismerkedünk a 

magyar farsangi népszokásokkal, majd 

segítséggel álarcot készítenek. Fontos, 

hogy a gyerekek a hagyományokat megismerjék. Felmérhetjük, hogy milyen alaptudással 

rendelkeznek, és milyen pluszt kaphatnak a foglalkozáson. Az óvodákban is ilyenkor nagy a 

készülődés. Feleleveníthetjük az előző év farsangjait, a hozzá kapcsolódó élményeket (ki minek 

öltözött az elmúlt években, mi szeretne lenni idén stb.). 

A második órán a manuális képességeket fejlesztjük szintén egy képalkotással, mesehallgatás után. 

A Madarak és fák napja kapcsán. Beszélgetünk a természetről és védelméről, Ki mit tud a 

madarakról és fákról. Egy viszonylag új technikával készítünk képet, melyhez az alkatrészeket 

magunk készítjük el, fejlesztve ezzel a finommotorikát. Fontos a gyermekekkel való kommunikáció 

és empátia. Segítségével kicsit felszabadultan utánozhatunk különféle madárhangokat. 

A harmadik órán további népszokásról, a Húsvét ünnepéről kapnak felvilágosítást. 

Néphagyományok megismerése, felelevenítése, majd tojásfestéssel zárul a foglalkozás. Ezzel a 

kézügyességet is fejlesztjük, valamint a színérzéket. Beszélgetünk arról, hogy ki milyen fajta 
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tojásfestési mintát és technikákat ismer tájegységenként. Magyarországi szokásokról, egyszerű 

otthon kipróbálható módszerekről. Szélesítve ezzel az ismereteiket.  

A negyedik órán egy nemzeti ünnepünkre készülünk, Március 15-ére. Mesehallgatás után kokárdát 

készítünk. A foglalkozáson a manuális képességet fejlesztjük, illetve a finommotorikai 

képességüket. Továbbá az esztétikai szép ábrázolást.  

Az ötödik órán szintén egy néphagyománnyal ismerkedünk, a Pünkösddel. Mesehallgatás után, 

pünkösdi virágkoszorút készítünk, majd Pünkösdi királyt és királylányt választunk. A szerepjátékot 

általában szereti mindegy gyermek. Fontos, hogy bele tudják élni magukat az adott karakter 

szerepébe. A játék és a mese ekkor élvezetes. Nekünk pedig ebben kell segítenünk, hogy ezt át 

tudják élni. Kicsit nekünk is gyereknek kell lennünk, egyenértékűnek a gyermekkel. 

 

Cél és várható eredmény 

A gyerekeknek lehetőségük van olyan foglalkozásokon részt venni, melyben fejlődik a szín - 

forma érzékük, kreativitásuk, kézügyességük, a hagyományőrzés kapcsán a gondolkodásuk. 

Mivel 5-6 éves gyermekekről van szó, fontos az önálló munkára való képesség. (persze ha 

szükség van rá, kapnak segítséget.) A gyerekek plusztudással térhetnek vissza az óvodába, 

illetve sikerélménnyel, ha elkészültek a kreatív munkák. 

Óraszám 

5 alkalommal 5x30 perc  

Kompetenciák, készségek, képességek 

A komplex témák feldolgozása, a változatos tevékenységformák alkalmazása egy sereg 

kompetenciát, készséget és képességet fejleszt. Azokra a területekre fókuszáljunk, amelyeket 

a tematika témájához kapcsolódó tevékenységek legintenzívebben fejlesztenek.  

A foglalkozások alakalmával fejlődik az óvodások rövid-távú emlékezete, vizuális, általános 

emlékezete, a téri gondolkodása és a figyelme.  

Előkészületek 

Ismernünk kell az óvodások adott korának sajátosságait, képességeit.  

Az órák levezetéséhez szükséges egy alap pedagógiai érzék, képesség vagy több éves 

tapasztalat. Szükséges a foglalkozásokhoz megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyagok, 

eszközök, valamint a megfelelő helyszín. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Fontos, hogy megfelelő mennyiségű eszköz álljon a rendelkezésünkre, hogy a munka 

gördülékenyen folyhasson: 20 db olló, színes karton, színes krepp papír, hobbi festék, 

ragasztó, ceruza.    
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Források  

Dömötör Tekla: Magyar népszokások 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Kerek egy esztendő / Tél 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Kerek esztendő / Tavasz 

Zilahi Józsefné: Mese – vers az óvodában 

B. Méhes Vera: Az óvónői és az óvodai játék 

Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában 

Zombory Mária: Óvodások a könyvtárban 

Papp Kornélia: Szájról szájra, kézről kézre 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Esik a hó, fúj a szél, varjú károg, itt a tél 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Megjött a tél, hujja-hó, nagy pelyhekben hull a hó 

Lukács Józsefné – Ferenc Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél 

http://www.sgyak.u-szeged.hu/bemutat/konyvtar/konyvek/mesetar/medve_es_ 

huszar.pdf 

Ötletek, tippek, változatok 

A könyvtárban folytatott munkám során részt vehettem a Hagyományőrző Klub, Meseklub 

és Ügyes kezek délutánjába. Így a foglalkozások nem állnak messze tőlem. Ezekbe, a 

klubfoglalkozásokba sok óvodás jár, akik egyben könyvtártagok is. Így ismerik az óra 

menetét, hogy mik a szokások. Meseolvasás után visszacsatolás következik. Visszakérdezés, 

hogy mennyire figyeltek és értik meg a mesét. Majd ehhez kapcsolódó alkotások készülnek 

különböző anyagokból. A mesék, illetve az elkészítendő tárgyakhoz felhasznált könyvek, 

irodalom a könyvtárban megtalálhatóak. 
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1. „Hipp, hopp farsang” – (Álarc készítése, farsangi néphagyományok 
ismertetése) 
Fejlesztési célok 

Új ismeretek szerzése, motiválni a gyerekek csoportos munkára, kézügyesség, gondolkodás, 

emlékezet fejlesztése. 

Tevékenységek 

Bemutatkozás, könyvtár rövid bemutatása (5 perc) 

Farsangi néphagyományok rövid bemutatása és visszajelzése. Ki mit tud a farsangról? (10 perc) 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca - Jelmezbál 

Kézműves foglalkozás (15 perc) 

 

Óvónői tevékenységek 

Nem csak a gyermekekkel való kommunikáció fontos – ezzel egyenértékű a sikeresség, hogy 

megértik, és tudnak hozzászólni az adott témához. Vannak esetleg ötleteik. A figyelmüket 

kézzelfogható illusztrációval keltem fel. Egy színes mintát előre elkészítek, amelyet kézbe vehetnek 

és fel is próbálhatnak. Ezt a korosztályt megragadják még a színek, mely figyelemfelkeltő. Erre is 

nagy hangsúlyt fektetek. Ha az óvodában tanultak már a farsanggal kapcsolatos mondókát, azt 

esetleg elmondhatják. A gyermekek, ha nem rendelkeznének kellő kézügyességgel, kapnak 

segítséget, így nem éri őket kudarc. 

Gyerekek tevékenységei 

Akik nem tudnak még az ollóval bánni, azoknak segítünk kivágni az álarc részeit, továbbá 

ragasztanak különböző állagú ragasztókkal.  

 

2. „Micsoda madár” (Madárfigura készítése, mesehallgatás) 
Fejlesztési célok 

A Madarak és fák napjának és fontosságának megismerése. Környezet és természetvédelem. A 

quilling technika használatával a finommotorika fejlesztése. 

Tevékenységek 

A foglalkozás első felében Zelk Zoltán: Micsoda madár című versét hallhatják (3 perc) 

Visszajelzés, ki mit tud a Madarak és fák napjáról (5 perc) 

Kép készítése, melyen a madár és a fa is megjelenik quilling technikával. (22 perc) 

 

Óvónői tevékenységek 
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Előre elkészített színes képpel illusztrálom a verset, ezzel próbálom felkelteni az érdeklődésüket. 

Munkavégzés közben beszélgetünk arról, hogy kinél vannak otthon madarak, fák. Ki – milyen 

madarakat és fákat ismer, mit tud róluk? Miért fontos az megóvásuk?  

Gyerekek tevékenységei 

Színes papírcsíkokat tekerünk fel hurkapálcára, majd ezekből készítünk madarakat és a fák leveleit. 

Ezután ragasztóval a megfelelő helyre rögzítjük őket 

 

3. Húsvéti tojásfestés (Húsvéti hagyományok ismertetésével) 
Fejlesztési célok 

A Húsvét ünnepének és egy fontos velejárójának, a húsvéti tojásfestésnek a megismertetése. 

Finommotorika és a színérzék fejlesztése. 

Tevékenységek 

Az óra első felében a Húsvét eredete, népszokásaink ismertetése. (5 perc)  

Ezután rövid visszajelzés, hogy ki mit tud a Húsvétról? (5 perc) 

Hagyományos mintákkal tojást festünk egyszerű tempera és ecset használatával. (20 perc) 

 

Óvónői tevékenységek 

Előre elkészített húsvéti tojás bemutatásával próbálom felhívni a figyelmüket, illetve a különböző 

festési technikák ismertetésével, képi illusztrációval.  

Párbeszéd - ki milyen tojásokat fest vagy kap otthon Húsvét alkalmából?  

Gyerekek tevékenységei 

Hagyományos piros és fehér temperával, ecset és víz használatával festjük meg a tojásokat. Hogy 

ne kenjék össze magukat, illetve ne törjék össze a tojásokat, egy erre a célra alkalmas agyagtalpú 

pálcika tartóra fűzzük fel a kifúrt tojásokat, így könnyebb kifesteni és könnyebben szárad. 

 

4. „Kokárda a szív fölé” (Kokárda készítése, mesehallgatás) 
Fejlesztési célok 

A nemzeti hovatartozás erősítése, jelentősége a magyar történelemben. Kokárda készítése a 

finommotorika fejlesztésével.  

Tevékenységek 

A medve és a huszár című Wass Albert mese olvasása. (5 perc) 

Kokárda készítése 3 színű krepp papírból (25 perc) 
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Óvónői tevékenységek 

Előre elkészített kokárdával próbálom felkelteni a gyerekek figyelmét, mely 3 D-s hatású. 

Ki mit tud Március 15-éről?  

Gyerekek tevékenységei 

Színes krepp papírokból papírgolyókat készítünk, kézügyességet fejlesztve, ezeket a megfelelő 

helyekre ragasztjuk.  
 

5. „Kinyílottak szép rózsáink” (Pünkösdi virágkoszorú készítése) 
Fejlesztési célok 

Pünkösd ünnepünk megismertetése, pünkösdi virágkoszorú készítése.  

Tevékenységek 

Az óra első felében beszélünk a Pünkösdről, mi kapcsolódik hozzá? (5 perc) 

Az óra másik felében Pünkösdi virágkoszorút készítünk, majd megválasztjuk a Pünkösdi királylányt, 

illetve a Pünkösdi királyt. A gyerekek szimpátia alapján választhatnak. 

 

Óvónői tevékenységek 

Előre elkészített színes virágkoszorúval próbálom felkelteni a figyelmüket. Beszélgetünk arról, hogy 

ki mit tud Pünkösd ünnepéről, mit ünneplünk ilyenkor pontosan? 

Gyerekek tevékenységei 
Színes polifoam rózsákat ragasztunk kartonra, melyet szalaggal rögzítünk a fejre. 
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Nyuszi ül a fűben – a húsvéti ünnepkör 
 

Érintett terület: 5-6 éves óvodások

Tartalmi fókusz: Hagyományápolás. A húsvéti ünnepkör és ünnepi szokások, 

hagyományos tevékenységek megismerése.  Húsvéthoz kötődő kézműves 

foglalkozások. Manuális képességeket fejlesztő foglalkozássorozat  

Kiemelt cél: Húsvéti hagyományok megismerése, hozzá kapcsolódó ismeretek, 

jártasságok megszerzése. Hagyományőrző tevékenységek. Szemlélet és 

ízlésformálás a környezet és népművészet elemeinek segítségével.  

Módszer: Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kérdezés, megerősítés, gyakorlati 

tevékenykedés csoportosan, párban és egyénileg, játékok, dalok, versek 

éneklésével, a közösségi érzés erősítése, formálása. 

Időtartam: Alkalmanként 3x30 perc, 5 alkalommal

 

Összegzés 

A jeles napok, naptári ünnepek, s ehhez kapcsolódó népszokások, ismeretek már a kicsi 

gyermekkorban taníthatók. A család ebből a szempontból is fontos és meghatározó ismereteket, 

élményeket közvetít, közvetíthet a saját világnézetük, családi hagyományok, szokások által 

(vendégvárás, ünnepi öltözet, ünnepi ételek, dalok, versek…) A népszokások megismertetése és a 

hagyományápolás az óvodában és az iskolai oktatásban is fontos szerepet kap. Az életkornak 

megfelelően játékosan, élményszerűen kell bemutatni, megtanítani. Jelen tematika is erre épül. 

Törekedni kell a hiteles hagyomány átadására. A hétköznapok és ünnepnapok váltakozását és 

ritmusát is feleleveníteni, hiszen a mai rohanó világban hajlamosak vagyunk ezt háttérbe szorítani, 

pedig a ritmus az első pillanattól fogva életünk meghatározó része. 

Először a húsvéti ünnepkör alapvető jellemzőivel ismerkedünk. Kinek-kinek mit jelent ez az ünnep. 

Készülnek-e rá, ha igen milyen módon? Tudják-e hogy mit jelent a böjt, a böjti időszak? A böjti 

játékok sokszor külön-külön fiúk és lányok játékai voltak. Ismernek-e ilyeneket? A kézműves 

foglalkozások közti időben ezeket a játékokat ki lehet próbálni, el lehet játszani az udvaron. Az 

énekes táncos játékok, a ritmikus mozgás, fontos szerepet játszanak a gyermekek személyiségének 

fejlődésében. Ezért is tartozik az óvodai napi tevékenységek körébe. (A témához ajánlani tudom 

Falvay Károly Ritmikus mozgás – énekes játék c. könyvét)  

A játékosság mellett a gyakorlati ismeretek átadása is hangsúlyos a témahét napi programjaiban.  
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Fontos a gyerekek képességeinek, technikai tudásának feltérképezése. (Finommotorikai 

képességeik, a felhasználásra szánt anyagok és eszközök ismerete.) Ezekre az ismeretekre alapozva 

tudjuk a foglalkozások gyakorlati részét megvalósítani. Ahol hiányosságok vannak, azt érdemes 

pótolni, nagyobb odafigyeléssel és segítséggel odafordulni. Az óvodapedagógusok, akik nap mint 

nap látják a gyerekek képességeit, azok fejlődését, személyre szabottan tudják, hogy kinél mire kell 

odafigyelni, esetleg kinél mi a fejlesztendő terület. 

A tematika nagyrészt a hagyományos anyagok, formák és minták világába kalauzol.  

A foglalkozások helyszíne, településünk ősi városrészében, a Csongrádi Kézművesházak 

műhelyeiben található. Ezek a 200-300 éves alapokkal rendelkező fehérre meszelt, nádtetős 

vályogházak mintha visszarepítenének az időben. Ezekben az épületekben nem csak beszélünk a 

hagyományokról, hanem éljük is azokat. Inspirálóan hat a házakban kialakított kis kiállítás, ahol a 

múzeumi tárgyak, eszközök mellett kortárs kézművesek, hagyományőrzők mai alkotásai is láthatók. 

A foglalkozások 3x30 percesek, közben szüneteket tartunk. A szünetekben szabad játékra, 

labdajátékokra, kapus játékokra és népi játékokra is van lehetőség. Ezek a szabadtéri játékok segítik 

a mozgásfejlődést, ritmusérzéket, kooperációs készséget. A mozgásos játékok után a figyelmük 

könnyebben leköthető. 

 

Cél és várható eredmény 

A témahét célja az ünnepek és hétköznapok, valamint az évszakok ritmikus váltakozásának 

ismerete. A tavaszhoz kapcsolódó húsvéti ünnepkör megismerése. A hagyományok és 

szokások felelevenítése. Az ünnephez kapcsolódó hagyományos kézműves tevékenységek 

kipróbálása, alkotó tevékenységek végzése. 

Új ismeretek szerzése, a népi hagyomány ápolása, A gyerekek készségeinek, képességeinek, 

jártasságának fejlesztése.  

Az elkészült alkotásokból a témahét végén kiállítást rendezünk az óvodában. 

A tematika eredményesnek tekinthető, ha a gyerekek játékosan és élményszerűen jutnak a 

néprajzi és technikai tudás birtokába. A csoportos tevékenykedésen, a közös ünnepi 

készülődésen keresztül értelmi- és érzelmi fejlődés várható. A közös alkotás és élmény növeli 

a kreativitást, emellett erősíti az összetartozás érzését. A szabálytudat, felelősségtudat és 

ezáltal a pozitív énkép is  erősödik. 

Eredményesnek tekinthető a projekt, ha a tervezett foglalkozások mindenki számára 

megvalósíthatók, és mások számára is bemutathatók. 

Óraszám  

Alkalmanként 3 x 30 perces foglalkozások (5 alkalom) 
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Kompetenciák, készségek, képességek 

A tevékenységformák alkalmazása többféle kompetenciát, készséget és képességet fejleszt. A 

tematika témájához kapcsolódó tevékenységek legintenzívebben az alapkészségeket 

fejlesztik, elsősorban a manuális készséget. Fejlődik az arány- és esztétikai érzék. A 

megfigyelőképesség, a szövegértés, kreativitás és az együttműködési- és szociális készségek is 

fejlődnek. Az ismeretek azonban önmagukban nem lesznek elegendőek, tudássá csak a 

gyakorlati alkalmazással, az ismeretek hasznosításával, jártasságok és készségek útján 

válhatnak.  

Fontos a sikerélmény, amely ösztönzi a további ismeretekre, alkotásra, a közös játékra, 

tevékenységekre. 

Előkészületek 

A későbbi megvalósítás, adaptáció során óvodapedagógusok, játszóház vezetők néprajzi és 

kézműves ismeretei, gyakorlati tapasztalatai szükségesek. 

Felkészülés a tematika megvalósításra: 

A húsvéti ünnepkör felelevenítése. Szokások, hagyományok megismerése. (Tájegységenként 

változó) Mesék, dalok, versek, mondókák és játékok összegyűjtése. Lehetőleg hiteles 

forrásból a magyar hagyományokat közvetítve.  

A gyermekcsoport érdeklődésének felkeltése, ráhangolása a húsvéti ünnepkörre. Ez szerves 

folytatása lehet az adventnek, Karácsonynak mint téli ünnepkörnek. Ezek az alkalmak a 

család és az óvoda életében is kiemelt szerephez jutnak. (Visszatekintés. összehasonlítás, 

hasonlóságok és különbözőségek.) 

A tervezett programok időpontjának és helyszínének kijelölése, meghatározása. A 

megvalósítók, résztvevők körének, személyének meghatározása, szükség szerint felkérése. 

A játékokhoz szükséges eszközök meglétének ellenőrzése vagy beszerzése. 

A kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése. 

Eszközök és anyagszükséglet 

A tematika megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközök és anyagok: 3 csomag 

színes gyurma (az anyagi lehetőségek függvényében); hőre keményedő színes 'Plast-Kitt' 

gyurma 8 színű (szép élénk színű); lehet sógyurmát is készíteni a foglalkozáshoz; 15 db 

hurkapálca (a lyukasztáshoz, esetleg mintázáshoz); színes fonál,szalag vagy zsinór akasztónak; 

2 db lemosható asztalterítő; 1 kisebb zsák, vagy 15 maroknyi válogatott csuhélevél; 2 db 

áztatóedény; 1 csomag. natúr rafia kötöző szál; 15 db kb. 1,5 cm átmérőjű fa vagy hungarocell 

golyó/ apró dió vagy mogyoró termés/ vattagolyó; 15 db olló; mézeskalács tészta hozzávalói 

(saját, bevált recept szerint készíthető): pl. 60 dkg liszt, 20 dkg porcukor, 2 kk 
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szódabikarbóna, 2 kk fűszerkeverék, 2 tojás, 2 ek puha margarin, 20 dkg vegyes virágméz; a 

díszítő mázhoz: 2-3 tojás (fehérje), 0,5 kg porcukor; 15-20 db erős nejlonzacskó; (15 tubus 

dekor toll cukormáz, fehér és piros); gáztűzhely, tepsik, sütőpapír, nyújtódeszka, nyújtófa, 

liszt, süteményformák (kerek, tojás, virág kiszúrók), 20 db papírtálca, 1 tubus piros ételfesték, 

2 db ecset, 60 db kifújt vagy sokáig főzött tojás, tojástartók, 15 db íróka, 15 db tömbgyertya 

(mint az adventi), gyufa, 4 csomag tojásfesték, színenként edény a festékeknek (elsősorban 

piros legyen), kanalak a festéshez, 2 csomag papírtörlő, gumikesztyű, kosárkák a tojásoknak, 

zöldellő faágak a kiállításhoz; asztal, asztalterítő, váza 

Források  

Tátrai Zsuzsanna - Karácsony M. Erika: Jeles napok, ünnepi szokások 

Népi játszóház - Beszprémy Katalin (szerk.) 

Játék tér, játék tár - Játékok a hagyományban, hagyományos játékok Beszprémy Katalin 

(szerk.) 

Falvay Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék 

Nagy Mari - Vidák István: Fűben, fában játék 
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1. Tavasz/Húsvét – képlékeny anyagok formázása, gyurmázás, mintázás 
Fejlesztési célok 

Új ismeretek megszerzése, már elsajátított technikák ismétlése, továbbfejlesztése, értelmi- és 

kommunikációs képességek, valamint a mozgás-, hallás- és finommotorika fejlesztése. Arány-, 

forma- és színérzék fejlesztése. 

Tevékenységek 

A gyerekek az óvárosba, a Csongrádi Kézművesházakba érkeznek.  

9.00 - Ismerkedés a helyszínnel, a nádtetős házak, udvarok megtekintése 

9. 30 - tízórai 

10.00 - beszélgetés, ki hogyan készül a húsvétra? Milyen szokásokat ismernek? Új ismeretek átadása, 

különböző tájegységek szokásai, böjti játékok. A gyerekek miket játszottak ebben az időszakban. 

Fiúk és lányok játékai 

10.30 - Játék az udvaron. Böjti játékok: körtáncok, kapus játék pl. Bújj, bújj zöldág, ügyességi játékok 

(főként fiúk játéka volt) 

11.00 - Anyagok formázása, gyurmázás 

Golyó formázása, lapítás, kiszúróval lapos tojásforma szaggatása, színes csíkokkal mintázás. 

Golyó formázása, ebből tojásforma kialakítása, mintázás 

11.30 - összepakolás, visszautazás az óvodába 

Adaptáció esetén, ha az óvodában marad a csoport, a beszélgetéssel, húsvéti szokásokkal kezdünk 

9 órakor 

9.30 - Böjti játékok az udvaron 

10.00 - Különböző tojásformák kialakítása és mintázása  

10.30 - Labdajátékok az udvaron 

11.00 - Gyurmázás folytatása az előző technikák alkalmazásával. Virágok kialakítása. Színek és 

formák változatosságát létrehozva. 

11.30 - Összepakolás 

Szabad játék az udvaron 

 

Óvónői tevékenységek 

Az új környezet, új élményekkel, benyomásokkal gazdagítja a gyerekeket, a látottak felkeltik az 

érdeklődésüket. 

Az óvónő által feltett kérdésekkel, saját élmények, tapasztalatok felidézésével bevonhatók a 

gyerekek a beszélgetésbe. Hasonló vagy eltérő a gyerekek családi húsvéti készülődése. Mennyire 
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maradtak meg a hagyományok. Hogyan készülnek a fiúk és hogyan készülnek a lányok? Van-e 

különbség?  

Milyen ide kapcsolódó verseket, dalokat ismertek? Ki mondaná/énekelné el? Közös éneklés, játék. 

A formázás, gyurmázás módjait elmondani és bemutatni, szükség esetén többször is ismételve. 

Gyerekek tevékenységei 

A gyerekek aktív részesei délelőttnek. Felidézik az eddigi ismereteiket és újakkal bővítik azokat. A 

játék, ügyességi próbák és alkotó tevékenység váltakozva inspirálhatja őket.  

A gyurmának, mint képlékeny anyagnak az alakítása, formázása, mintázása. Lapos- és gömbölyű, 

kerek- és hosszúkás formák kialakítása. Csíkok sodrása, lapítása. A részek összeillesztése, 

összedolgozása. 

 

2. Csuhéfonás, csuhé nyuszi készítése 
Fejlesztési célok 

Szociális, értelmi- és érzelmi kompetenciák fejlesztése. Új ismeretek szerzése, közös élményszerzés, 

egymás segítése. Finommotorika fejlesztése.  

Tevékenységek 

A gyerekek az óvárosba, a Csongrádi Kézművesházakba érkeznek.  

9.00 - A kosárfonó ház megtekintése, ahol vesszőből, gyékényből, szalmából és csuhéból készült 

kiállítás is látható. Melyik anyagot mire használták régen? Ma használunk-e még hasonló tárgyakat, 

eszközöket?  

9.30 - Tízórai 

10.00 - A csuhé mint alapanyag.  

Milyen csuhéleveleket válasszunk ki a munkánkhoz? Hogyan tudjuk formálni a csuhét? Kötözési 

módszer megtanítása.  

Csuhé nyuszi készítése kötözéssel, egy nagyobb levélből. A természetes anyagokból játékok mindig 

jelzésszerűek, nem szükséges szemet, arcot rajzolni rájuk, nagyon egyszerűek. 

A csuhét meleg vízbe mártva, rövid időre belenyomkodva, máris használható alapanyagot kapunk. 

A vízből kivesszük, kinyomkodjuk, és egy törölközőre halmozzuk. Szép egészséges leveleket 

osztunk ki a gyerekeknek. A levelet kettéhajtjuk, hogy a két vége összeérjen. Alul hagyunk a testének 

kb. 5 centiméternyi helyet, s rafiával szorosan elkötjük. Felette alakítjuk ki a fejet. Ide helyezünk 

egy fagolyót, kisebb diót, mogyorót vagy vattagolyót. A csuhéleveleket megigazítjuk, hogy ne 

látsszon ki a tömőanyag és szép kerek formája legyen a fejnek. Itt is szorosan elkötjük rafiával. A 
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kimaradó csuhélevelekből alakítjuk ki a fület olló segítségével. A kötözések kiálló szálait is levágjuk, 

vagy ha elég hosszú, akár akasztónak is meghagyhatjuk. 

10.30 - Szabad játék az udvaron 

11.00 - Nyuszi készítése két levélből a tanultak alapján.  

Ezt a nyusziformát két beáztatott levélből készítjük. Először a fejnek való golyót vagy tömőanyagot 

csavarjuk egy kisebb levél közepébe, mint egy szaloncukrot, majd alatta és felette elkötjük szorosan. 

A keskenyedő feléből alakítjuk ki a füleket. Az alsó részét pedig egy keresztben kettéhajtott 

csuhélevél –ez lesz a teste- nyitott részébe illesztjük és sorosan odakötözzük. Már csak a csinosítás 

marad hátra. A nyakába kis masnit is köthetünk. 

11.30 - Összepakolás, visszautazás az óvodába 

 

Óvónői tevékenységek 

A kiállítás bemutatása. Kérdések, találgatások felvetése azzal kapcsolatban, hogy mit mire 

használhattak. Önálló gondolatok inspirálása ezáltal. 

Saját tapasztalások lehetőségének megteremtése. Áztatás nélkül és nedves formában megfogni, 

tapintani a csuhét. Van-e különbség? S ha igen, fogalmazd meg a különbséget. 

Önálló- és páros feladatok, egymás segítése, együttműködés. 

Új technika megismerése, megtanulása. Gyakoroltatás. Sikerélmény biztosítása az önálló alkotó 

folyamatban. 

Gyerekek tevékenységei 

Új ismeretek szerzése. Betekintés a régi korok világába a használati tárgyakon keresztül. Tapasztalati 

úton történő tanulás. Sikerélmény az önálló alkotó folyamatban. 

Csuhé nyuszi készítése. Kötözés, vágás, ollóhasználat, anyagismeret. 

Együttműködés a társakkal.  

 

3. Húsvéti mézesek 
Fejlesztési célok 

Szociális, értelmi- és érzelmi kompetenciák fejlesztése. Új ismeretek szerzése, közös élményszerzés, 

egymás segítése. Finommotorika fejlesztése. Ízlésformálás. Nyitottság, sikerélmény, s ezáltal 

önbizalom erősítése. 

Tevékenységek 

A gyerekek az óvárosba, a Csongrádi Kézművesházakba érkeznek.  
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9.00 - A mézeskalácsház megtekintése. A mézeskalácsos mesterség hajdan, amikor egyik vásárból 

sem hiányozhatott a mézeskalácsos. Hagyományos formák voltak a szív, tükrös szív, huszár, ló, 

baba 

5 gyermek az konyhai részben foglalatoskodik: kézmosás után kötényt kötnek maguk elé, s az 

előkészített tésztát nyújtják, szaggatják és sütik. Természetesen felnőtt irányításával.  

Ezalatt a másik helyiségben. A már előre kisütött mézesek díszítésére kerül sor. A díszítés 

hagyományos cukormázzal történik.  

Vonallal, karikával és pöttyözéssel díszítünk. 

A mézesek szív, virág és tojás formájúak. 

A szívforma piros, ezt díszítjük fehér cukormázzal. 

9.30 - tízórai 

10.00 - újabb 5 gyermek az előzőekhez hasonlóan a konyhában tésztát nyújt, szaggat, süt. A többiek 

cukormázzal díszítik a kisült formákat. 

10.30 - Szabad játék az udvaron 

11.00 - Újabb csere a sütésnél és a díszítésnél 

11.30 - Összepakolás, visszautazás az óvodába 

 

Óvónői tevékenységek 

A mézes tésztát 1-2 nappal előre el kell készíteni, mert azt legalább egy éjszakát pihentetni kell. Az 

elkészült tészta mennyiséget 4 részre osztjuk. Az első adagot kisütjük. Mivel minden tészta és sütő 

más-más, ezért megfigyeljük és rögzítjük a sütési időt, hogy a későbbiekben nehogy nyers vagy 

túlsült legyen a tésztánk. Előmelegített sütőt használjunk. (Érzékeny gyerekeknek külön tésztát 

gyúrjunk, hogy ők is megkóstolhassák ezt a finomságot.) 

A kisütött első adagot az első díszítő csoport kapja meg. A többit 3 részletben 5-5 fő 

tevékenykedésével sütik ki a gyerekek. Így mindenki minden munkafolyamatban részt vesz. Fontos 

a balesetvédelem. A munkálatok megkezdése előtt felhívni a figyelmet minden lehetséges 

veszélyhelyzetre és annak elkerülésére.  

Gyerekek tevékenységei 

Felkészülés a konyhai tevékenységekre. Kézmosás, kötényt kötünk magunk elé, hogy védjük a 

ruhánkat.  

A mézes tészta nyújtása, szaggatása, tepsibe rakása, sütése és kiszedése. Fontos az elővigyázatosság, 

a balesetvédelem! 
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A kisült mézesek díszítése cukormázzal. A nyomózsák használata, kéztartás és finommozgás 

gyakorlása. A díszítés arányos elhelyezése. Figyelni a szín, ritmus, szimmetria egységére. 

 

4. Tojásírás, tojásfestés  
Fejlesztési célok 

Hagyományápolás, szociális, értelmi- és érzelmi kompetenciák fejlesztése. Új ismeretek szerzése, 

közös élményszerzés, finommotorika fejlesztése. Arányérzék, szépérzék fejlesztése. Hagyományos 

minták megismerése, a népi szimbólumok kifejezési eszközeinek megismerése. 

A balesetvédelem, magunkra és a társainkra figyelés fontossága és ezek betartása. Figyelem és 

fegyelem a munkafolyamatokban. 

Tevékenységek 

A gyerekek az óvárosba, a Csongrádi Kézművesházakba érkeznek.  

9.00 - Az egyik legismertebb hagyomány a húsvét hétfői locsolkodás. 

Beszélgetés a régi és mai szokásokról. Jókívánságok rigmusba faragása, köszöntő szövegek. Saját 

tapasztalok, ismeretek felelevenítése. A locsolkodókat vendégül látták és fizetséget kaptak, ilyen 

volt a hímes tojás. A tojások díszítési módjai (berzselés, karcolás, írás) A tojásokat a lányok, 

asszonyok „írták” a legények számára. Milyen színeket, milyen mintákat, szimbólumokat 

használtak. Mi is az a szimbólum? Mivel festették a tojásokat? 

Színes képek a hímes tojásokról. Egy kosárkában különféle módon díszített tojások megtekintése. 

9.30 - tízórai 

10.00 - A tojásírás technikája. Írott tojások készítése. A szükséges eszközök: kifújt vagy sokáig 

főzött tojások, írókák, gyertyák (viasz) papírtörlő, tojásfesték. 

A tojásíróka használatának ismertetése, bemutatása. Még mielőtt felmelegítenénk a csövecskét, 

fogják a gyerekek kézbe, ismerjék meg a kéztartást, a mozdulatokat. Fogjanak a kezükbe egy tojást 

és mímeljék a tojásírást. Így nem idegenkednek tőle, amikor már a felmelegített viasszal látnak hozzá 

a munkához. Hangsúlyozzuk, hogy az első tojást gyakorló tojásnak szánjuk, nyugodtan 

próbálkozhatnak és tapasztalják ki az írókát, a vonalak, pöttyök megrajzolását a domború felületen. 

A kész tojásokat előre elkészített, kihűlt (nehogy leolvadjon a viasz) festőlevekbe rakjuk. A kifújt 

tojásokat forgatni kell, hogy egyenletesen érje a festőlé. A kívánt színt elérésekor kanállal kiszedjük 

a tojásokat és száradni hagyjuk.  

Gyermekenként 2-3-4 tojást is számolhatunk a délelőtt folyamán. Ha valamelyik tojás összetörik, 

ne csináljunk belőle problémát, próbálkozzon másikkal. 

10.30 - játékok az udvaron. Ügyességi versengés – tojáskoccintó, tojásgurító játékok 

11.00 - A tojásírás, tojásfestés folytatása.  
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Ha jól haladunk, a növényi rátétes berzselést is kipróbálhatják a gyerekek. Ezt a technikát többnyire 

már használták, ismerik a gyerekek. Az udvaron már ilyenkor találni lehet szép leveleket. Elő kell 

készíteni nylonharisnyából kivágott négyzeteket és ezzel odafogatni, felül erősen összekötve a 

benedvesített növénykéket. Az így előkészítet tojásokat forró hagymahéj főzetbe is tehetjük, ami 

szép természetes vörösesbarna színt ad a tojásoknak. A kívánt szín elérése után kivesszük a 

festőléből, levesszük a növényi borítást és ekkor látjuk a varázslatot, hogy milyen minta is alakult 

ki. Ezt mindig nagy izgatottsággal várják a gyerekek. 

A megszáradt írott tojásokról gáztűzhely mellett a legkisebb láng fölé tartva leolvasztjuk a viaszt. 

Másik változat, hogy sütőpapírral bélelt tepsibe, meleg sütőbe tesszük, és a leolvadó viaszt 

letörölgetjük. A leolvasztást felnőttek csinálják! (Elképzelhető ez már nem fér bele a délelőtti 

foglalkozásba. Mivel felnőttek végzik, ezért ez elhalasztható későbbre.) 

11.30 - Összepakolás, visszautazás az óvodába 

 

Óvónői tevékenységek 

Előkészületek: festéklevek készítése, tojásfesték és hagymahéj főzete. A szükséges eszközök, 

bemutatóanyagok előkészítése. A tojásírás technikájának elsajátításához segítség odafigyelés. 

Minden munkafolyamat figyelemmel kísérése, ha kell magyarázat, bemutatás formájában segítség a 

sikerélmény eléréséhez. Az udvari játékok előkészítése, levezetése. Utómunkálatok elvégzése, a 

viasz leolvasztása a tojásokról.  

Gyerekek tevékenységei 

A díszítési technika elsajátítása, a minta megtervezése, gömbölyű felület díszítése.  

5. Kiállítás rendezése az óvodában 
Fejlesztési célok 

Szociális kompetenciák, együttműködés erősítése, verbális képességek és értelmi képességek 

fejlesztése, rendszerezés képessége, esztétikai érzék fejlődése, valamint a finommozgások 

koordinációja. 

Tevékenységek 

A megszokott óvodai környezetben rendezünk kiállítást a héten elkészült alkotásokból.  

9.00 - Az anyagok összegyűjtése és rendszerezése. Mit, hogyan mutassunk be, milyen módon 

állítsuk ki az alkotásokat, odafigyelve az egyes anyagok megismert tulajdonságaira. 

9.30 - tízórai 

10.00 - Beszélgetés. Az ünnepre való felkészülés, a vendégvárás szokásai. Mi is vendégeket várunk, 

hiszen azért rendezzük a kiállítást, hogy a szülőknek, a többi óvodás társunknak, bemutassuk a 
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héten készült alkotásainkat. Örömmel végezzük a személyre szabott feladatokat. Mindenkinek 

legyen része benne. Terítsük le az asztalt, helyezzünk oda friss virágokat. Készítsünk tojásfát vagy 

helyezzük a tojásokat kosárkákba. A frissen szedett zöldágakat díszítsük szalagokkal. A 

mézeskalácsból tegyünk az asztalra egy olyan tányérnyit, amit kínálásra szánunk. A többit helyezzék 

el ízlésesen.  

10.30 - Szabad játék 

11.00 - A kiállítás ünnepélyes megnyitása, az óvodai csoportok, szülők, óvónők részvételével. 

Közös éneklés, majd vendégeskedés. A héten szerzett élmények felelevenítése. 

 

Óvónői tevékenységek 

A témanapokon készült alkotások összegyűjtése. A kiállításhoz szükséges eszközök előkészítése 

(asztalok, terítők, váza, kosárkák, ollók, zsinórok…) 

Friss zöldágak, barkák előkészítése a dekorációhoz. Kiállítás rendezése. 

Gyerekek tevékenységei 

Friss zöldágak díszítése. Aktív részvétel a kiállítás rendezésében. 

Éneklés a megnyitón. A vendégek kínálása. Élménybeszámoló. 
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Ünnepekhez kapcsolódó témanapok – Mihály-nap, 
Márton-nap, Karácsony 

 

Érintett terület:  3-4 év, 4-5 év,-6-7 év

Tartalmi fókusz:  A gyermekekhez közelálló, kíváncsiságukra, érdeklődésükre épülő 

műveltségtartalmak közvetítése, sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, 

értelmi képességeik fejlesztése / észlelés, érzékelés, emlékezés, képzelet, 

figyelem, problémamegoldó gondolkodás, alakuló fogalmi 

gondolkodás/. 

A gyermekek tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai 

érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. A 3-6-7 

éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek tartalmának, 

minőségének differenciált fejlesztése. A gyermeki alkotó-alakító 

tevékenység feltételeinek megteremtése a tevékenység differenciált 

formáinak biztosítása. 

A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyerekek pozitív 

érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei 

iránt. Eközben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- síkbeli 

szemléletének alakítása. Alakuljon, formálódjon a gyermeknek elemi 

ismerete önmagáról és közvetlen környezetéről. 

Az anyanyelv fejlesztése. A természetes beszélő- és kommunikációs kedv 

kialakítása és fenntartása élménybeágyazottan, komplex jelleggel és 

tapasztalatszerzéssel valamennyi tevékenységforma keretében. 

A gyermekek érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének segítése, a pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása elsősorban a népmesék segítségével. 

A közös éneklés, közös énekes játék örömének megéreztetése a 

gyerekekkel, hogy azon keresztül formálódjon a zenei ízlésük és az 

esztétikai fogékonyságuk. A népi játékok, a gyermek néptánc, a népdalok 

segítsék a hagyományok megismerését, tovább hagyományozódását. A 

gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek 

fejlesztése játékos formában. 

Cél továbbá a gyermekek együttműködésének, szervező képességének 

fejlesztése. A tapasztalatszerzés a környezet megismerése, a 
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munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok (kitartás, önállóságra nevelés, felelősség, céltudatosság) 

alakítása.  

A témanapokhoz kapcsolódó ünnepek szokásainak megismertetése, 

hagyományápolás, a hátrányos helyzetű gyermekek műveltségi 

hátrányának kompenzálása a gyermekek korának és fejlettségi szintjének 

megfelelően. 

Kiemelt cél:  A hagyományok ápolása, az értékközvetítés, és közösségfejlesztés, a 

gyermekek alapvető tevékenységére: a játékra, a mozgásra, a környezet 

tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, építve. Az 

óvodáskorú gyermekek nevelésébe, életébe beépíteni mindazon 

hagyományokat, melyeket az intézményi vagy helyi közösség számukra 

megőrzésre érdemesnek tart, így gyermekekben tovább él népünk 

kulturális gyökere. 

Módszer:  Beszélgetés, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, gyakorlás, dicséret, 

buzdítás, felzárkóztató, hiánypótló; kompenzáló, preferáló, megerősítő. 

módszerek. 

Időtartam:  Alkalmanként 5x30 perc, 5 alkalom

 

Összegzés  

A témanapok foglalkozásain arra 

törekszünk, hogy a gyermekek 

érdeklődésén, kíváncsiságán alapuló, a 

gyermekek meglévő tapasztalatait, 

ismereteit figyelembe vevő, változatos 

tevékenységi lehetőségeket teremtsünk 

meg. Megpróbáljuk a gyermekek 

kíváncsiságát kielégíteni a folyamatos 

tevékenykedtetéssel. Törekszünk arra, 

hogy a foglakozások a témanapokhoz 

kapcsolódó, vidám hangulatú, örömteli legyen a gyerekek számára.  

Kiemelt jelentősége van a szülőkkel történő együttműködésnek, mely a kölcsönös tisztelet alapján 

valósítható meg. Az együttműködés során az óvodapedagógusoknak – helyzetüknél és 
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képzettségüknél fogva – kiemelt szerepük és felelősségük van. Az együttműködéshez jó 

partnerkapcsolat kialakítása, és az igények és elvárások feltérképezése elengedhetetlen. A helyi 

intézmények kínálatából a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve a témákhoz kapcsolódó 

értékközvetítő tevékenységek kiválogatása, megismerése segítheti a sikeres megvalósítást. 

A tervezett foglalkozásokon lehetőséget adunk a gyerekeknek arra, hogy különböző anyagokkal, 

technikákkal ismerkedjenek meg. Alkotásvágyukat, kreativitásukat azzal is igyekszünk fokozni, 

hogy a tevékenységüket segítjük élményeikhez kapcsolódó témajavaslatokkal, az ezekhez 

legkifejezőbb, legmutatósabb technika kapcsolásával. Az óvoda nagycsoportosai körében 

kialakítjuk az ajándékkészítés igényét, hogy átéljék az ajándékozás örömét. 

Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal 

minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre a tevékenységek 

során. Törekszünk a hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítására, az eltérő 

szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek számára.  

A néphagyomány a magyar köznevelésben születésétől fogva helyet kapott. A hagyományos 

paraszti kultúra, a népművészet értékei az elmúlt 1-2 évtizedben az óvodai és az iskolai nevelésben-

oktatásban szélesebb körben jelentek meg. Számos óvodában és iskolában tanítanak órarendi 

keretben illetve szakköri formában népi játékokat, néptáncot, kézműves tevékenységeket. Az 

ünnepi kultúra részévé vált a jeles napi hagyományok felelevenítése. Teret hódított a kézműves 

tevékenykedtetés: a gyerekek megismerkedhetnek a természetes anyagok felhasználásával, az agyag, 

csuhé, gyapjú, viasz, megmunkálásának alapjaival. Az iskolai tanterv része a hon- és népismeret 

oktatása.  

A hagyományápolás elengedhetetlen feltétele a környező világ és megismerése, szeretete. A 

természet megannyi kincset rejt magában. Nekünk, pedagógusoknak feladatunk, hogy a gyermekek 

figyelmét, tekintetét a lényeges és szép, a létünket meghatározó dolgok felé irányítsuk. 

A hagyományt nem tanítani, hanem „élni” kell. A népi kulturális örökségünk összeköt bennünket, 

és ennek ápolása, megtartása, átörökítése közös feladatunk. A magyar népi kultúra sokszínűségét 

illesztjük be az óvodai nevelésünkbe a témanapok foglalkozásaival. Hasznát vesszük annak a 

sokrétű tudásnak, ami évszázadokon át csiszolódott és öröklődött ránk.  

A legtöbb gyermekben él az alkotó vágy, a valamit létrehozni érzése. A népi mesterségek 

bemutatásával, az agyagozás, nemezelés, csuhézás, gyertyamártás mézeskalácsozás technikájának 

megismerésével nemcsak ősi múltunk elevenedik fel előttük, hanem az ő kreatív gondolkodásuk is 

működésbe lép, s az általuk létrehozott mű felett érzett öröm aztán újabb és újabb alkotásokat 

csalogat elő belőlük. Amit a technika, a TV, a rádió, a számítógép elvesz tőlünk, azt ilyen 

tevékenységek adnak vissza. 
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A tematikában 3 témanaphoz kapcsolódó 5 egység /foglalkozás/ tervezetét mutatjuk meg: 

1. „Mihály-nap” 

2. „Márton-nap” Gyertyamártás 

3. „Márton-nap” Lampion készítés 

4. „Karácsony” Mézeskalácsozás 

5. „Karácsony” Készülődés az ünnepre 

- Azokat a technikákat, anyagokat melyek ismeretlenek lehetnek vagy általánosan nem 

alkalmazottak az óvodai foglalkoztatás során, részletesen mutatjuk be, próbálunk tanácsot adni a 

felkészüléshez és felhívjuk a figyelmet azok buktatóira (pl.: nemezelés, agyagozás, csuhézás, 

gyertyamártás). 

- Az óvodapedagógusok által képzésük során már elsajátított és alkalmazott tevekénységeknél 

csak utalunk a megvalósításra, ezáltal meghagyva a módszertani szabadságot minden megvalósító 

számára (pl.: fejdíszek, bábok, lampionok készítése, barkácsolása, versek, mondókák, mesék, 

történetek kiválasztása). Hiszen a módszertani anyag választást, válogatást meghatározza az adott 

tevékenységben részvevő csoport összetétele, fejlettsége. 

Célunk az élményalapú ismeretszerzés, tapasztalatszerzés, a helyi és nemzeti hagyományok 

bemutatásával felfedezhetik a régmúlt idők világát, miközben változatos technikákkal, érdekes 

anyagokkal tevékenykedhetnek a gyermekek. Az egységek megvalósítása során a különböző, népi 

hagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó énekek, gyermekdalok, mondókák, versekék és 

történetek megismerésére, megtanulására, eljátszására adunk lehetőséget. A foglalkozásokat 

továbbfolytatjuk, bővíthetjük témahétnek, vagy részleteiben is beépítjük az óvodai nevelés 

mindennapjaiba. 

E foglalkozás tervekkel a hagyományok óvodai közvetítéséhez nyújtunk segítséget. Valljuk, hogy a 

néphagyomány bizonyos elemeinek miden óvodában helye van, a program jellegétől függetlenül. 

Úgy állítottuk össze a foglakozások anyagát, hogy a hagyományőrző programmal dolgozó óvodák 

mellett azok is találjanak itt használható, jó ötleteket, akik pl. a környezeti nevelést vagy a 

művészeteken keresztül történő érzelmi nevelést állítják a középpontba. A hagyományok 

közvetítése, ápolása mást jelent a saját hagyományokkal rendelkező vidékeken és mást a 

nagyvárosban. Eltérő feltételek mellett zajlik ott, ahol lehetőség van képzett szakembereket 

meghívni, vagy ahol a nevelőtestület tagjai látnak el minden feladatot.  

Kívánjuk, hogy tevékenységeink segítségével minden intézmény igényeinek, lehetőségeinek 

tükrében élhessen azzal a gazdag útravalóval, amit a néphagyományok kínálnak az óvodai 

nevelésben! 
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Cél és várható eredmény 

A tematikák során az alkotótevékenységek megismertetését és gyakorlatát igyekszünk a népi 

kultúránk örökségeihez, hagyományaihoz kötni, és általa hozzájárulni a nemzeti értékek 

megőrzéséhez. A modern nemzeti kultúránkat, az irodalmat, zenét, művészetet közvetlen és 

követett kapcsolatok szövedéke fűzi a népi kultúránk örökségéhez. Napjainkban is 

megtapasztaljuk, hogy újra és újra vissza kell nyúlnunk a hagyományainkhoz, amikor 

identitásunkat, jellemünket, történelmi azonosságunkat keressük.  

Az alkotás készség- és képességfejlesztés, problémamegoldó, önkifejező, és kompenzáló 

eszköz, mely segíti az intellektuális fejlődést. 

Arra kell törekednünk, hogy az információszerzésen túl leginkább a gondolkodási 

készségeket, a társas kooperatív készségeket, a kreativitást, valamint a kommunikációs 

készségeket fejlesszük, ezzel a mai pedagógia kitűzött céljának megfeleljünk, hogy a jövő 

nemzedéke alkalmazkodni tudjon az új kihívásokhoz. 

Óraszám  

5 x 30 perc, 5 alkalom 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Az alapkészségek fejlődésének jelentős része óvodás korban zajlik, ezért a személyiség 

alaprendszerének fejlesztését szolgáló alapkészségek fejlesztése a célunk a tematika 

megvalósítása során is. Konkretizálva a következők:  

- az írásmozgás-koordinációkészsége, amely az írás tanítás feltétele, 

- a beszédhallás készsége, amely az eredményes olvasás tanítás fontos feltétele,  

- a relációszókincs, amely az eredményes szóbeli kommunikáció elemi feltétele,  

- az elemi számolás, a tapasztalati következtetés, a tapasztalati összefüggés-megértés, e 

három készség az értelmi nevelés feltételei,  

- a szocialitás, vagyis néhány olyan szociális készség, motívum, amely az iskolai léthez és 

a fejlődéshez nélkülözhetetlen,  

- a kombinálás alapkészsége és testi/fizikai alapkészségek valamint a tanulási motívumok. 

A kompetenciák megfelelő fejlődésük során hierarchizálódnak, strukturálódnak, 

optimalizálódik működésük, így válhat, szerveződhet a gyermeki személyiség harmonikus, 

autonóm és kreatív fiatallá, felnőtté. A megfelelő fejlődéshez impulzusok kellenek, élmények, 

gyakorlat közeli tartalmak és tevékenységek. Természetesen sok múlik azon, hogy mikor, 

időben kezdjük-e a fejlesztést. Fejleszteni ideális életkorban optimális szinten kell a 

képességeket, a különböző képességek fejleszthetőségének szenzitív időszakát fel kell 

ismernünk!  
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Az egyes gyermekek fejlődését, pl. tudását, erkölcsi, esztétikai, testi minőségének – vagyis 

személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak – fejlődését a tevékenységek során 

tudatosan segítjük elő, pl. az optimális nevelési/tanítási/tanulási körülmények 

megteremtésével, megfelelő eszközök és tevékenységek választásával, a tevékenységek során 

a gyermek egyéniségének, individuális jellemzőinek és igényeinek figyelembe vételével. 

A személyiség három általános kompetenciájának (alapkompetencia) fejlesztésére 

fókuszálunk, melyek a következők: 

- kognitív kompetencia - az ember létezésének feltétele, eszköze. Az 

információfeldolgozást (az információk vételét, kódolását, elemzését, termelését, 

használatát, közlését, tárolását) megvalósító 

- személyes (perszonális) kompetencia (az egyéni túlélés, életminőség megőrzése, javítása) 

- szociális kompetencia (a csoportok, a szervezetek, a társadalmak életminőségének 

megőrzését, fejlesztését szolgálja) 

Valamennyi kompetencia a döntést lehetővé tevő saját motívumrendszerrel rendelkezik. 

Az alapmotívumok viszonyítási alapok fejlesztése ezért is célunk, amelyek külső, belső 

változások, hatások következtében döntésre, majd e döntések kivitelezésére késztetnek:  

- Kognitív kompetencia öröklött motívumaként: az elsajátítási és a megoldási késztetés. 

Tanult kognitív alapmotívum például az érdeklődés, a tanulási igényszint.  

- Személyes kompetencia öröklött alapmotívuma a sok-sok öröklött hajlam: az 

önállósulási vágy, mozgásszükséglet. 

- Szociális kompetencia öröklött alapmotívumai a párképző a rangsorképző a 

gondolkozási, a kötődési hajlam. Tanult alapmotívumok a szociális viselkedés adoptált 

alapmotívumai, alapértékek például az együttműködés. 

Előkészületek 

Ezeket a foglakozásokat mindazoknak szánjuk, akik oktató-nevelő munkájuk során a 

néphagyomány közvetítésére vállalkoznak. Nagy szükség van erre, mert olyan, viszonylag 

fiatal műveltségi terület a hagyomány oktatása, amelynek nincs még kiforrott, egységes 

módszertana. 

Úgy gondoljuk, hogy minden pedagógusnak tisztában kell lennie a szakterületével, de a 

megvalósításhoz, releváns ismeretekkel kell rendelkeznie a kapcsolódó témákhoz. A program 

olyan óvónőket igényel, akik ragaszkodnak népünk múltjához, képesek azzal azonosulni. 

Ismerjék a népszokások eredetét, lényegét, hiedelemvilágát, jelképeit. Tudjanak népmeséket, 

helyileg gyűjtött mondókákat, gyermekjátékokat, népdalokat. Szerezzenek jártasságot a 

kézművességben. Építsék be mindennapi munkájukba mindazon értékeket, melyeket 
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szűkebb környezetünk megőrzött. Példamutatásukkal adjanak életre szóló alapot a 

gyermeknek. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Rafia, kukorica csuhé, törlőruhák, gyertyaviasz, paraffin, felvető fonál, indukciós főzőlap, 

lábasok, vödrök, víz; nemezeléshez tisztított színes gyapjú, szappan, víz; agyag, terítők 

gyurmák; mézeskalács alapanyagok (1kg méz, 30 tojás, 2 kg cukor, 5 kg liszt, 2 Ráma, 4 cs. 

mézes fűszer, 4 cs. fahéj, 4 db. aroma, 2 kg porcukor, 1 doboz keményítő, 4 cs. szalalkáli, 4 

db. citrom, 1 doboz kakaópor, színező anyagok,); nyújtófák, mézes szaggatóformák, 

elektromos mini sütő,; ollók, színes ceruzák ,filctollak, pasztellkréták, színes papír; projektor, 

kivetítő vászon. 
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1. Mihály nap 
Fejlesztési célok 

Hagyományok, népszokások felelevenítése, Új anyagokkal és technikákkal való ismerkedés, azok 

gyakorlása. (Az emberi munka megbecsülése.)  

Figyelem, koncentráció, gondolkodás, emlékezet fejlesztése. Beszéd fejlesztése, szókincsbővítés, 

nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, fogalom bővítés. Társas magatartás, együttműködés, tolerancia, 

egymás munkájának megbecsülése, segítség kérése. Eszközhasználat gyakorlása. Kézügyesség 

fejlesztése. 

Tevékenységek 

1. Projektoron vetítés az állatok betereléséről, betakarítási munkákról. (5perc) 

2. Mihály napi vásárba „portékák” készítése (20perc) 

nemezelés                                agyagozás                                   csuhézás 

        

Munkafolyamatok kipróbálása egyéni érdeklődés alapján: állatok, edények formázása agyagból; 

gyümölcsök nemezelése; csuhé madár, baba készítése. (Eszközök, anyagok megismerése.) 

3.Krajcáros kirakodó vásár, és régi tárgyak kiállításának, portékáinak megtekintése. (5perc) 

(Szülők által felajánlott, és berendezett vásár és régi tárgyak kiállítása.) 

 

Óvónői tevékenységek 

Az Óvónő az internetről előre begyűjtött ismeretanyaggal készül és projektoros kivetítéssel kelti fel 

a gyermekek érdeklődését. (Itt célszerű a helyi közösség képeit, hagyományait bemutatni, ha van rá 

mód, és felhasználható IKT anyag.) 

Hozzáillő népzenei anyag válogatásával még nagyobb sikerrel érheti el, hogy a gyerekek figyelme a 

témára koncentrálódjon. 

A tervezett tevékenységekről és az általuk készíthető tárgyakról is bemutathat képeket, hogy a 

gyerekek készen álljanak a célzott problémával való találkozásra és a témában való elmélyülésre. 

Az óvónők bemutatással hozzák helyzetbe a gyerekeket ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött 

tevékenységek koncentrálni, majd bekapcsolódni.  

Gyerekek tevékenységei 
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A gyerekek a tevékenységekből egyéni motivációjuk alapján választanak. Fontos a tevékenységeknél 

egy pedagógus, pedagógiai asszisztens vagy szakember segítsége. 

 

Nemezelés: 

A nemezelésre a nyári hónapok a legalkalmasabbak, hiszen sok pancsolással járó munka, vízigényes 

folyamat, de a szeptemberi Mihály-napi időjárás még alkalmas lehet rá. (A nemezelésről kérjük ki 

szakember véleményét, illetve kérjük a segítségét vagy olvassunk utána és próbáljuk ki a technikát 

előző napokban, ha még sose próbáltuk.) 

A nemez ősi eredetű textil, amelyet hagyományosan birkagyapjúból, víz segítségével, gyúrással 

készítenek. A nemez készítésének alapja egyes állatfajok szőrének az úgynevezett nemezelődésre 

vagy filcesedésre való hajlama. Ezt a jelenséget használják fel a gyapjú vagy szőr speciális textillé 

alakítása során. Bár nagyon sokféle állati szőrből készíthető nemez, a hagyományos kézműves 

eljárások szinte csak a birkagyapjút használják. (Tisztított, színezett gyapjút vásároljunk!) 

A nemez egy ősi textilanyag, melyet gyapjúból langyos, szappanos vízzel kell összedolgozni, 

Gömbölyíthetjük, lapíthatjuk, hengeríthetjük a gyerekekkel így ezek az alkotások lehetnek 

gyümölcsök, gyöngyök stb. 

 

Agyagozás: 

Az agyag a föld olyan ajándéka, melyet már ősidők óta használ az ember. 

Az emberiség egyik legősibb foglalkozása a fazekasság. Ezt az ösztönt hordjuk magunkban, amikor 

azt látjuk, hogy a kisgyermek szeme felragyog, ha gyurmaszerű anyagot adunk a kezébe. Lehet az 

tészta, sógyurma, agyag, plasztelin, minden, amit formálhat. Őseink az első agyagedényeket nem 

korongolták, hanem többnyire agyaghurkákból építették föl. Az agyaghurkákat gyakran meg is 

sodorták az ékesebb, díszesebb edény érdekében. A fazekaskorong feltalálása a munka gyorsítását 

hozta, s a sorozatgyártáshoz vezetett. A fazekassághoz szükséges jó minőségű agyagot fazekas 

üzemekben vásárolhatjuk meg, vagy ha a környezetünkben találunk tárgykészítésre alkalmas 

agyagot, azt használjuk fel. 

A gyerekek nagyon szívesen alkotnak agyagból. Csak úgy gyúrják, gyömöszölik, aztán szépen elkezd 

kezük alatt formálódni. Az alkotás mellett természetesen örömet okoz a mancsos kéz látványa is, 

mely egy kis játékos riogatásra ad alkalmat. 

- Az agyaggal való ismerkedést spontán gyurkálás, gombócok, nudlik formálásával kezdjük 

(gömbölyítés, hengerítés, sodrás, lapítás). 

- Ha már vannak ismeretek, készíthetünk részekből összeállított figurákat, állatokat. Külön 

elkészített hurkákból, gombócokból állítjuk össze.  
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- Az edénykészítéshez agyaghurkákat sodrunk a célnak megfelelő mennyiségben, és egymásra 

rakosgatva dolgozzuk össze. (A kiszárított tárgyakat égetőkemencében lehet kiégetni.) 

 

Csuhézás: 

A kukoricacsuhéból székek, kosarak, lábtörlők, játékok és más tárgyak is készültek valaha. A 

kukorica Mexikóból származik. A török időkben terjedt el Európában (erre utal törökbúza neve). 

A paraszti gazdaságokban nemcsak a szemek, hanem a szárról levágott és a csövekről lehántott 

levelei is takarmányként szolgáltak. Szárát, a kórót, valamint az üres csöveket, a kompot 

tüzelőanyagként hasznosították. 

- Munka előtt langyos vízben rövid ideig áztassuk be a csuhét; csak így lehet velük dolgozni, 

különben töredeznének. Az áztatás után ruhával letakarni: így nem száradnak meg gyorsan, és 

szépen lehet velük dolgozni. Annyit nedvesítek meg, amennyit rövid időn belül fel tudok használni, 

mert minden újabb vizezéssel veszítenek szépségükből.  

(Ötlet: a babáknak külön-külön elkészítem az egyes részeiket. Több darabon dolgozom egyszerre. 

Legyártom a fejeket, vagyis a készen kapott polisztirol golyócskákat behúzom levéllel, külön 

készítem el a kezeket – ehhez drótot használok –, kiszabom a szoknyának-, kendőnek-, ingnek 

valót. Amikor már elegendő van az egyes elemekből, hozzáfoghatok a babák összeállításához.) 

 

2. Márton nap - Gyertyamártás 
Fejlesztési célok 

Hagyományok, népszokások felelevenítése, Új anyagokkal és 

technikákkal való ismerkedés, azok gyakorlása. (Az emberi munka 

megbecsülése.)  

Figyelem, koncentráció, gondolkodás, emlékezet fejlesztése. Beszéd 

fejlesztése, szókincsbővítés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, fogalom bővítés. Társas magatartás, 

együttműködés, tolerancia, egymás munkájának megbecsülése, segítség kérése. Eszközhasználat 

gyakorlása. Kézügyesség fejlesztése. 

Tevékenységek 

Márton naphoz kapcsolódó szokások felelevenítése. (5perc) 

Projektoros vetítéssel állatok, libák bemutatása.  

Gyertya készítése: gyertyamártással. (25perc) 

Annak megismertetése, bemutatása hogy hogyan készítették régen a gyertyát. Ismerkedés az 

eszközök használatával, balesetvédelem. 

Munkafolyamatok kipróbálása, gyakorlása a gyertyamártás során. 
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Közben ismerkedjenek meg libákról szóló mondókákkal, dalocskákkal. 

 

Óvónői tevékenységek 

Az Óvónő az internetről előre begyűjtött ismeretanyaggal készül és projektoros kivetítéssel kelti fel 

a gyermekek érdeklődését. (Itt célszerű a helyi közösség képeit, hagyományait bemutatni, ha van rá 

mód, és felhasználható IKT anyag.) 

Hozzáillő népzenei anyag válogatásával még nagyobb sikerrel érheti el, hogy a gyerekek figyelme a 

témára koncentrálódjon. 

A tervezett tevékenységekről és az általuk készíthető tárgyakról is bemutathat képeket, hogy a 

gyerekek készen álljanak a célzott problémával való találkozásra és a témában való elmélyülésre. 

Az óvónők bemutatással hozzák helyzetbe a gyerekeket ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött 

tevékenységek koncentrálni, majd bekapcsolódni.  

Gyerekek tevékenységei 

A gyertyamártó „műhelyünkben” a gyertyakészítés történetével és alapanyagaival ismerkednek meg 

a gyerekek, majd gyertyát mártogatnak maguknak a résztvevők. 

Forró viaszba, majd hideg vízbe mártogatják a kanócot, melynek végére nehezékként csomót 

kötünk, de kisebb nehezéket is rakhatunk (szög, kavics stb.). Ezt a műveletet addig kell folytatni, 

amíg a gyertya el nem éri a kívánt vastagságot. Közben megtapasztalhatják, hogy a viasz milyen 

gyorsan megdermed, és milyen egyszerűen és gyorsan elkészül egy gyertya. Az elkészített gyertyákat 

lehet díszíteni kis fűszálakkal vagy apró virágokkal is! (Egy gyertya elkészítési ideje kb. 15-20 perc.) 

 

3. Márton nap - Lampion készítés 
Fejlesztési célok 

Hagyományok, népszokások felelevenítése, új anyagokkal és technikákkal való ismerkedés, azok 

gyakorlása. (Az emberi munka megbecsülése.) 

Figyelem, koncentráció, gondolkodás, emlékezet fejlesztése. Beszéd fejlesztése, szókincsbővítés, 

nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, fogalom bővítés. Társas magatartás, együttműködés, tolerancia, 

egymás munkájának megbecsülése, segítség kérése. Eszközhasználat gyakorlása. Kézügyesség 

fejlesztése. 

Tevékenységek 

Márton naphoz kapcsolódó szokások felelevenítése, libás közös játékok játszása. (5perc) 

Libás papír fejdíszek, bábok, lampionok készítése. (20perc) 

Lampionos felvonulás az óvoda udvarán, környékén. (5perc) 
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Szülők segítségével készítsenek lampionokat és vegyenek részt a Márton napi lampionos 

felvonuláson. (Márton-napi lakoma az udvaron libazsíros kenyérrel és meleg teával) Ismerkedjenek 

meg libákról szóló dalocskákkal. Ismerjék meg a Márton nappal kapcsolatos hagyományokat. 

 

Óvónői tevékenységek 

Hozzáillő népzenei anyag válogatásával még nagyobb sikerrel érheti el, hogy a gyerekek figyelme a 

témára koncentrálódjon. 

A tervezett tevékenységekről és az általuk készíthető tárgyakról is bemutathat képeket vagy előre 

elkészített ötleteket, mintákat, hogy a gyerekek motiváltak legyenek a célzott problémával való 

találkozásra és a témában való elmélyülésre. Az óvónők bemutatással hozzák helyzetbe a gyerekeket 

ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött tevékenységek koncentrálni, majd bekapcsolódni.  

Gyerekek tevékenységei 

Szent Márton történetének meghallgatása Márton napi hiedelmek megismerése /projektoros 

vetítés szárnyasokról összeállított képek bemutatása, beszélgetés a liba jellemzőiről, hasznáról./ 

- képeskönyvek nézegetése 

- képkirakó társasjáték 

- puzzle kirakó játéktevékenységek 

- libás képek színezése, puzzle készítése 

- liba báb, fejdísz készítése 

- Ének:  

Egyél libám, egyél már… 

Siess libám… 

Gyertek haza… 

- Mondóka: Nincs szebb madár… 

Zenehallgatás: Száz liba egy sorba 

Sorversenyek:  

Kinek a libája a gyorsabb? 

Gyertek haza ludaim 

Tollfújás – versenyjáték 

Kukoricás torna mezítláb, „hogy nehogy lúdtalpas légy!” 

- Márton napi lampion készítése 
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4. Karácsonyra készülődés - Mézeskalácsozás 

Fejlesztési célok 

Hagyományok, népszokások felelevenítése, Új anyagokkal és technikákkal való ismerkedés, azok 

gyakorlása. (Az emberi munka megbecsülése.) Figyelem, koncentráció, gondolkodás, emlékezet 

fejlesztése. Beszéd fejlesztése, szókincsbővítés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, fogalombővítés. 

Társas magatartás, együttműködés, tolerancia, egymás munkájának megbecsülése, segítség kérése. 

Eszközhasználat gyakorlása. Kézügyesség fejlesztése. 

Tevékenységek 

Mézeskalács alapanyagaiból gyermekekkel tészta készítése, szaggatása, sütése, 

díszítése./20 perc/ 

Karácsonyi színezők színezése, Képeskönyvek nézegetése, mondókák, versek felidézése 

/10 perc/ 

 

Óvónői tevékenységek 

Hozzáillő népzenei anyag válogatásával még nagyobb sikerrel érheti el, hogy a gyerekek figyelme a 

témára koncentrálódjon. A tervezett tevékenységekről és az általuk készíthető mézeskalácsokról is 

bemutathat képeket, hogy a gyerekek készen álljanak a célzott problémával való találkozásra és a 

témában való elmélyülésre. Célszerű előre elkészíteni mézeskalácsokat, mely nemcsak motiválja a 

gyerekeket, de a díszítésnél mintaként szolgál. 

Az óvónők bemutatással hozzák helyzetbe a gyerekeket ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött 

tevékenységek koncentrálni, majd bekapcsolódni.  

Célszerű már előző napokban begyúrni a mézeskalács alapanyagot. 

Gyerekek tevékenységei 

1. A tészta nyújtása nyújtófákkal, szaggatása, elhelyezése tepsikben. 

2. Sütés, mini sütőkben. 

3. Díszítés kenéssel, vonalazással, szórással. 

 

5. Karácsony - Készülődés az ünnepre 

Fejlesztési célok 

Hagyományok, népszokások felelevenítése, új anyagokkal és technikákkal való ismerkedés, azok 

gyakorlása. A néphagyományok ápolása. 

A gyermekek cselekvés, tevékenység közben ismerjék meg az adventi jeles napokhoz fűződő 

szokásokat, néphagyományokat. 
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Szociális képességek fejlesztése az összetartozás, az egymásra való odafigyelés által. Egymás 

szeretetére, megbecsülésére nevelés Figyelem, koncentráció, gondolkodás, emlékezet fejlesztése. 

Beszéd fejlesztése, szókincsbővítés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, fogalombővítés. Társas 

magatartás, együttműködés, tolerancia, egymás munkájának megbecsülése, segítség kérése. 

Eszközhasználat gyakorlása. Kézügyesség fejlesztése. 

Tevékenységek 

Karácsonyi dalok hallgatása, közös éneklés Szülők bevonásával. (5perc) 

Ünnephez kapcsolódó szokások, hagyományok felelevenítése. (5 perc) 

Karácsonyi, adventi barkácsolás szülőkkel közösen. (20 perc) 

Mondókák, versek, dalok felidézése. 

 

Óvónői tevékenységek 

Projektoros kivetítéssel kelti fel a gyermekek érdeklődését. (Itt célszerű a helyi közösség képeit, 

hagyományait bemutatni, ha van rá mód, és felhasználható IKT anyag.) 

Hozzáillő népzenei anyag válogatásával még nagyobb sikerrel érheti el, hogy a gyerekek figyelme a 

témára koncentrálódjon. 

A tervezett tevékenységekről és az általuk készíthető tárgyakról is bemutathat képeket, hogy a 

gyerekek készen álljanak a célzott problémával való találkozásra és a témában való elmélyülésre 

Az óvónők bemutatással hozzák helyzetbe a gyerekeket ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött 

tevékenységek koncentrálni, majd bekapcsolódni.  

Gyerekek tevékenységei 

Advent, a karácsony előtti négy hét, a várakozás a készülődés időszaka. Az adventi koszorú négy 

gyertyája is ezt jelképezi. A négy gyertya a HIT, a REMÉNY a SZERETET és az ÖRÖM jelképe, 

amelyeknek vasárnaponként meggyújtása a növekvő fényt, az ünnep közeledtét jelzik. 

A tevékenységekből érdeklődés szerint választhatnak a gyerekek, a szülő segítségével alkothatnak.  

- Adventi koszorú összeállítása. 

- Ajtódísz készítése, barkácsolása 

- Festett tésztából láncfűzése a fenyőfára 

- Színes papír díszek készítése, vágással ragasztással. 

- Ajtókopogtató készítése színes papírból 

- Gyurmából gyertyatartó készítése 

- Színes papírfüzér ragasztása (lánc) 

- Papír ablakdíszek vágása  



ALSÓ TAGOZAT
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Egészséghét 
 

Érintett terület: 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók

Tartalmi fókusz: A témahét során elsősorban az általános iskolai tanulók egészséges 

életmódra nevelésére helyezzük a hangsúlyt. 

Kiemelt cél: Igyekezzenek az étrendjükbe becsempészni egészséges ételeket!

Törekedjenek arra, hogy az egészséghét során társaikkal békésen 

együttműködve valósítsák meg a programokat! Figyeljenek jobban 

társaikra, és ők is próbálják őket az egészséges életmód felé irányítani! 

Legyenek képesek szelektálni ételvásárlásaik során! Tudatos vásárlókká 

váljanak! Legyen igényük a mindennapos testmozgásra! Kerüljék az 

egészségkárosító ételeket, élvezeti cikkeket (kávé, alkohol, drog)! 

Módszer: Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, projektmódszertan, 

kooperatív technikák, IKT módszerek, csoport- és páros munka. 

Időtartam: Témahét 5 alkalommal 3x60 perc/nap, heti program, összesen 15x60 

perces foglalkozás. 

 

Összegzés: 

A csanyteleki Szent László Általános 

Iskola olyan személyiségközpontú 

intézmény, ahol minden pedagógus 

arra törekszik, hogy tanulóink a 

sokoldalú ismeretszerzés 

lehetőségeivel élve, életkori 

sajátosságaiknak, lehetőségeiknek 

megfelelően megszerezzék azokat a 

kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz 

való rugalmas alkalmazkodáshoz, a 

változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy iskolánkban az új, korszerű tartalmakat és módszertanokat, 

a digitális kultúra eszközrendszerét következetesen alkalmazzuk. A szociokulturális hátrányok 

csökkentése érdekében az integrált pedagógiai program tartalmai megjelennek pedagógiai munkánk 
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minden területén. Célunk, hogy a hátrányos helyzet ne okozzon veszélyeztetettséget, a kialakult 

hátrányok csökkenjenek. Célunk az esélyteremtés, a támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása 

a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítása. Ennek 

érdekében biztosítjuk az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesülését, az intézmény a szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét minden tanuló 

számára, az intézmény minden tevékenysége során. 

Kiemelt pedagógiai feladataink közé tartoznak az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok. 

A témahét megvalósításával el szeretnénk érni, hogy a diákok tudják tisztázni az egészség fogalmát. 

Ismerjék fel a leggyakoribb egészségkárosító hatásokat és szenvedélybetegségeket! Tudjanak az 

egészségmegőrzés alapvető szabályairól és ismerjék az egészség és a táplálkozás kapcsolatát, 

valamint ismerjék az egészség és a mozgás kapcsolatát! Ismerjék fel a testi higiénia fontosságát; 

nyilvánvalóvá váljon az életmód és az egészség közti kapcsolat, tehát váljon számukra értékké az 

egészség! Legyenek fogékonyak az egészséges környezet kialakítására! 

Ennek megfelelően témahetünk keretében a következő tevékenységformákat valósítjuk meg: 

• Beszélgető-kör 

• Kerékpártúra az alsósok és a felsősök részére a helyi halastóhoz 

• Ügyességi és sportversenyek 

• Szellemi vetélkedő, egészséges életmód totó 

• Filmvetítés 

• Aerobic 

• Rajzolás, plakátkészítés (kiállítás) 

• Táplálékpiramis – képek elhelyezése, rendezése 

• „Szakácspárbaj”, majd termékbemutató 

• Előadások: növényi rostok és vitaminok szerepe a táplálkozásban - témakörökben 

• Tárlatvezetés – heti étrend készítése 

• Mindennap egészségbüfé (zöldségek, gyümölcsök, italok) 

• Egészségi állapot felmérése, egészségi adatok táblázatba rendezése, ábrázolása grafikonon 

• Záró kör – értékelés, kapcsolódás a pályázat célrendszeréhez 

A programelemek megvalósításával hozzá kívánunk járulni a szociokulturális hátrányok 

csökkentéséhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó attitűd formálásához. 
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Cél és várható eredmény 

Az egészségnevelés célja az egészségkulturáltsági szint emelésével egyidejűleg olyan 

tevékenység kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. Célunk, hogy 

tanulóink megértsék a saját egészségük védelmének jelentőségét. Rendelkezzenek azokkal az 

ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel javíthatnak saját egészségi feltételeiken és 

megteremthetik környezetük, az emberek, valamint a közösség egészségének védelmét. 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakulása a 

gyermekkorban kiemelt jelentőségű. Az egészségfejlesztés a személyi és szociális fejlődés 

egyik kulcseleme, ezért kitüntetett helye van az iskolai nevelés folyamatában. Célunk, hogy 

tanulóink ismerjék meg az egészségvédelem kérdéseit: 

- az életkorral járó biológiai, pszichohigiénés, életmódi tennivalókat 

- a társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit 

- az egészségre káros szokásokat 

- az antihumánus szenvedélyeket 

- az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének lehetőségeit 

- az egészségérték tudatosítását 

Kiemelten fontos az, hogy mi pedagógusok alkalmazkodjunk a gyerekekhez korukat, 

nemüket, szociális helyzetüket és érdeklődésüket tekintve és ne csupán felvilágosító 

előadásokat tartsunk, hanem a helyes magatartásformák, szokások kialakításához is adjunk 

segítséget. 

A témahét célja: 

a) Hozzájáruljon ahhoz, hogy a diákok kellő ösztönzést érezzenek és tudást szerezzenek egy 

személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és 

felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. 

b) Minden lehetséges eszközzel és módszerrel segíteni a diákok, a családok, a helyi közösség 

egészségének védelmét. 

A tematika alkalmazása akkor tekinthető eredményesek, ha a következő területek fejlesztése 

elérte a tanulók életkorának megfelelő szintű fejlődést: 

- Legyen igénye a tanulónak arra, hogy vásárlása során az egészséges élet motiválja 

elsősorban 

- Figyeljék meg, hogy milyen szempontok segítségével válhatnak tudatos vásárlókká 

- Ismerjék meg azokat az ételeket, amelyek fogyasztása hasznos a szervezetük számára 

- Ismerjék meg a helyes életmód kialakításának módját, lépéseit 

- Ismerjék meg a helyes, egészséges szabadidő eltöltésének lehetőségeit 
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- Tanulják meg a helyes és kulturált étkezés szabályait 

Óraszám 

Témahét 5 alkalommal 3x60 perc/nap, heti program, összesen 15x60 perces foglalkozás. 

Tantárgyi kapcsolatok 

Életvitel és gyakorlati ismeretek, rajz és vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, etika, 

környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, egészségtan, testnevelés, matematika 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Kompetenciák: anyanyelvi kompetencia; matematikai kompetencia; természettudományi 

kompetencia; digitális kompetencia; tanulás tanulása kompetencia; személyközi és szociális 

kompetencia 

Készségek: az önálló ismeretszerzés; az adatok egyéni és csoportos feldolgozása; az 

egymástól tanulás, együttműködés; világos tájékoztatás; figyelemfelkeltés; gyakorlati 

problémák megoldása; szervezés fejlesztése 

Képességek: az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata; nem verbális önkifejezés 

képességének fejlesztése, ill. a partner nem verbális jelzéseinek értelmezése; szöveg logikai és 

tematikus szerkezetének felismerése, értelmezése; számlálás, számolás, becslés; gondolkodási 

képesség - rendszerezés, következtetés; kommunikációs képességek - szövegértés, térlátás; 

tudásszerző képességek - problémaérzékenység, megoldás; tanulási képességek - figyelem, 

emlékezet 

Előkészületek 

A tematika megvalósításának van helyszín-, anyag- és eszközszükséglete. 

Helyszín gyanánt ahhoz, hogy mindent meg tudjunk valósítani, szükség van egy padokkal, 

székekkel berendezett tanteremre, ahol a foglalkozások egy részét meg tudjuk tartani. A 

programunkban szerepel halastó látogatása, ami szintén fontos helyszín Ez Csanytelek 

mellett megtalálható. Az aerobic foglalkozást jó időben az udvaron, rossz időben pedig a 

tornateremben tudjuk lebonyolítani. 

Az ételek elkészítéséhez szükségünk van pár alapanyagra, illetve eszközre. 

Fontos, hogy legyen a plakátok, tablók, tesztek elkészítéséhez anyag és eszköz. Mindezek 

meglétekor tudjuk az eltervezett foglalkozásokat megvalósítani. 

A témahét vezetését nagyban megkönnyíti, ha a vezető technika-életvitel és magyar szakkal 

rendelkező pedagógus, akinek a jártassága legalább alapszintű, azaz tanítói végzettségű. 

Eszközök és anyagszükséglet 

1. Plakáthoz: karton, filctoll, fénymásoló papír, olló, papírragasztó, ecset, vízfesték, színes 

ceruza. 
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2. Az ételek elkészítéséhez szükségünk van pár alapanyagra: zöldség, gyümölcs, fűszerek, 

zsiradék. Eszköz szükségletünk: gáztűzhely, lábas, evőeszköz, tányér, pohár, mércés 

pohár, tál, robotgép, vágódeszka. 

3. Receptekhez füzet, toll, ceruza, radír. 

4. Az elkészített anyagok összegyűjtéséhez gumis mappák. 

5. Képek rendszerezéséhez, hogy tartós is legyen, lamináló fólia. 

6. Az előkészületi munkák során fénymásoló megléte nagyon fontos: teszt, táplálékpiramis, 

plakát, tárlatvezetés előkészítésének céljából. 

7. Filmvetítéshez projektor. 

Források  

- Lajos Mari: 99 krumplis étel 33 színes ételfotóval 

- Lusztig Tamás: Saláták/ Receptek 

- Családi szakácskönyv (Szalay Könyvkiadó) 

- Dr. Zajkás Gábor: Diétáskönyv 

- Sulilexikon: szólások és közmondások 

- O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások 

- Varga Ferencné. Sző, fon, nem takács. Mi az? Találós kérdések gyerekeknek 

Internet segítségével: 

- Közmondások és szólások gyűjtése 

- Zöldségek, gyümölcsök, ételek képeinek letöltése 

  



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
76 

 

1. A tisztaság fél egészség 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Nem minden család számára egyértelmű a mindennapos tisztálkodás, ezért ezzel a foglalkozással is 

igyekszünk felhívni a tanulók figyelmét ennek a tevékenységnek a fontosságára. A tisztálkodó 

eszközök ismerete, a helyes tisztálkodás menete. Nem csak a testünk tisztasága fontos, hanem 

ételeinké is: zöldségek, gyümölcsök megtisztítása. 

Fejlesztési célok 

A tanuló érdeklődjön saját teste tisztasága iránt, legyen igénye az esztétikus megjelenésre, ismerje a 

különböző tisztító szereket és módszereket. Legyen igénye arra, hogy a zöldségeket és a 

gyümölcsöket tisztán fogyassza el.  

Tevékenységek 

Előkészítés (2 perc) 

Eszközök kiosztása a padokra: kartonok, filctollak, vízfestékek, ecsetek, színes ceruzák, ragasztók, 

színes papírok, ollók, ételekről képek, gyümölcsök, citromfacsaró, gyümölcscentrifuga, tálak, 

vágódeszka, kések, poharak.  

Ráhangolódás (15 perc) 

Köszöntés, beszélgető kör: Tisztálkodás fontossága. Miért tisztálkodunk? Nem csak kívülről, 

hanem belülről is kell tisztálkodnunk: fogmosás, fültisztítás. Tisztálkodó eszközök megbeszélése. 

Kisfilm vetítése a fogmosásról: Tomi mesék – Tomi fogat mos: 

https://www.youtube.com/watch?v=TbJamoYN8og  

Jelentésteremtés: 

a. Kerékpáros ügyességi verseny az udvaron (40 perc) 

- bóják kikerülése cikk-cakkban, 

- oszlopról tárgy áthelyezése másik oszlopra, 

- kosárban kislabda elvitele a pálya végéig, ott átadása a társnak, 

- teli pohár víz elvitele a pálya végéig, ott átadása úgy, hogy ne lötyögjön ki, 

- rúd alatt kerékpáron haladás közben átbújás.  

b. Plakátkészítés (30 perc) 

Egészséges és egészségtelen ételekről beszélgetés, képeinek megismertetése, majd ezekből a 

képekből plakát készítése egyéni tervezés és elrendezés alapján.  

c. Kerékpártúra (60 perc) 

Csanytelek határában található a Tisza folyó, melyhez a gyerekekkel elkerékpározunk.  

d. Natúr gyümölcslé készítése (30 perc) 
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Citromfacsaró és gyümölcscentrifuga segítségével narancsból és almából készítünk 

gyümölcslevet, melyet a gyerekek elfogyaszthatnak. 

- gyümölcsök megmosása, megtisztítása, 

- alma felaprítása, narancs elfelezése, 

- narancs kifacsarása a citromfacsaróval, 

- alma kicentrifugálása a gyümölcscentrifugával, 

- a kétféle gyümölcslé elfogyasztása.  

Reflektálás (3 perc) 

A foglalkozások összefoglalása. Tanulók vélemény nyilvánítása. Mit tanultál a mai napon? Mi 

tetszett, és mi nem tetszett?  

 

2. Naponta egy alma, az orvost távol tartja 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gyerekek körében nagyon elterjedt az édességek és az üres kalóriát tartalmazó ételek fogyasztása, 

ami elhízáshoz vezet. Ezzel a foglalkozással igyekszünk megismertetni őket az egészséges 

tápanyagokkal, a táplálkozási piramissal, alkalmazásának fontosságával. Mit, hogyan egyenek egy 

nap, egy héten. A vitaminok és az ásványi anyagok szerepe az egészséges táplálkozásban. 

Fejlesztési célok 

A tanuló érdeklődjön az egészséges táplálékok iránt. Tudatosan vásároljon élelmiszereket. Legyen 

igénye arra, hogy minél több vitamint és ásványi anyagot fogyasszon étkezése során, látva ezek 

hasznát a szervezetre. 

Tevékenységek 

Előkészítés (2 perc) 

Gyümölcsök: narancs, alma, citrom, banán, kivi, meggybefőtt, méz, citromfacsaró, kések, daraboló 

deszka, tálak poharak előkészítése a gyümölcssalátához.  

Ráhangolódás (25 perc) 

Köszöntés, beszélgető kör: Mit jelent a tápanyag kifejezés? Mit ad nekünk? Mindegy, hogy mit 

eszünk? Miért nem mindegy? Minek nagyobb, és minek kisebb a tápanyagtartalma? Mit jelent a 

táplálkozási piramis elnevezés? Mit foglal magába? 

Kisfilm vetítése a táplálkozási piramisról: Az egészséges táplálkozás alapjai – a tápanyagok 

ismertetése és szerepe, a táplálkozási piramis: 

https://www.youtube.com/watch?v=pMM8yLbpjKw  

Jelentésteremtés (40 perc) 

a. Ügyességi sorverseny az udvaron: 
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- futással bóják kikerülése cikk-cakkban, oda-vissza, 

- hullahopp karikából kislabda áthelyezése másik hullahopp karikába, majd visszafutás, 

- kosárban kislabda elvitele a pálya végéig, ott átadása a társnak, majd visszafutás, 

- labda pattogtatása a pálya végéig, majd visszafutás, 

- labdavezetés lábbal a pálya végéig, majd visszafutás.  

b. Kerékpártúra (60 perc) 

Csanytelek határában található a Dongér-csatorna, melyhez a gyerekekkel elkerékpározunk.  

c. Gyümölcssaláta készítése (50 perc) 

- a gyümölcsöket megmossuk, amit kell, azt megpucoljuk, 

- citromfacsaróval egy citrom levét kicsavarjuk, 

- a megpucolt kivit, almát, banánt, narancsot felaprítjuk, egy nagy tálba tesszük, 

- ráöntjük a meggybefőttet a levével együtt, 

- hozzáadjuk a citrom kicsavart levét, és ízlés szerint egy pár kanál mézet, 

- alapos összekeverés után a gyerekek elfogyasztják a kész gyümölcssalátát.  

Reflektálás (3 perc) 

A foglalkozások összefoglalása. Tanulók véleménynyilvánítása. Mit tanultál a mai napon? Mi 

tetszett, és mi nem tetszett?  

 

3. Amit eszel, az leszel 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Sajnos egyre több család étkezik egészségtelenül. A mi célunk az, hogy az általános iskolában 

eltöltött 8 év során a tanulókban alakuljon ki az igény arra, hogy rendszeresen és lehetőleg 

egészségesen étkezzenek. Így remélhetőleg az ő gyerekeik már ebben a szellemben fognak 

nevelkedni. Az egészséges életmód megtanítása nagyon fontos feladatunk. Ismerjék meg, mitől 

egészséges egy ember. Miből, hogyan és mennyit kell fogyasztanunk ahhoz, hogy helyesen 

táplálkozzunk? Mi a fontos a táplálkozás mellett? Milyen a helyes életmód? Ezeknek az 

ismereteknek az elsajátítása a célunk. 

Fejlesztési célok 

A gyerekek ismerjék meg az egészséges életmód alkotóelemeit, amelyek a helyes táplálkozás, a 

helyes tisztálkodás, a megfelelő testmozgás és a káros szenvedélyek elkerülése. 

Tevékenységek 

Előkészítés (2 perc) 

Uborka, paradicsom, paprika, cukkini, tojások, kukoricaliszt, só, fűszer, olaj, serpenyő, kések, 

daraboló deszka, tálak, tányérok, gáztűzhely előkészítése a görögsalátához és a rántott cukkinihez.  
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Ráhangolódás (30 perc) 

Köszöntés, beszélgető kör: Mit jelent az egészséges életmód kifejezés? Mikor mondjuk azt, hogy 

egy ember egészséges? Mi tartozik az egészség kategóriába? Miért fontos, hogy egészségesek 

legyünk? Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Az egészséges életmód 12 pontjának megbeszélése. 

Kisfilm vetítése az egészséges életmódról: Egyszer volt, hol nem volt az Élet – A test őrei: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj71MJTZ1ME  

Jelentésteremtés: 

a. Aerobic foglalkozás az udvaron (10 perc) 

b. Egészség-totó kitöltése, és megbeszélése (20 perc) 

c. Kerékpártúra (55 perc) 

Csanytelek határában található egy Meggyesi-tó, melyhez a gyerekekkel elkerékpározunk.  

d. Görög saláta készítése (30 perc) 

- a zöldségeket megmossuk, az uborkát megpucoljuk, majd a paradicsommal és a paprikával 

együtt apróra kockázzuk, egy nagy tálba tesszük és enyhén sózzuk, 

- olívabogyót aprítunk és szórunk a salátánkra, és jól összeforgatjuk, 

- apróra kockázunk feta sajtot, és azt is a salátára szórjuk.  

e. Rántott cukkini készítése (30 perc) 

- a cukkinit megmossuk, megpucoljuk és felkarikázzuk, a szeletek közepéből kivágjuk a 

magokat, lesózzuk a szeleteket, és egy kis fűszerkeverékkel is leszórjuk, 

- a tojást leütjük egy tányérban, és felverjük, pici sót teszünk bele, 

- kukoricalisztet teszünk egy tányérba, és egy serpenyőbe olajat teszünk, 

- a cukkini szeletekből egy párat megforgatunk a lisztben, majd a tojásban, és a forró olajban 

megsütjük.  

Reflektálás (3 perc) 

A foglalkozások összefoglalása. Tanulók vélemény nyilvánítása. Mit tanultál a mai napon? Mi 

tetszett és mi nem tetszett? 

 

4. Több nap, mint kolbász 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gyerekek azt gondolják, hogy mértéktelenül és büntetlenül étkezhetnek. Mindegy, hogy mennyit 

fogyasztanak, rájuk semmi nincs hatással, hiszen a szülők azt plántálják beléjük, hogy ők még 

fejlődő szervezet, sok energiára van szükségük. Ha ez még egészségtelen ételekkel is párosul, akkor 

egy idő után jön az elhízás, amitől nagyon nehezen tudnak csak megszabadulni. A mi célunk az, 

hogy a tanulókat rászoktassuk arra, hogy mindig csak annyit egyenek, amennyire szükségük van, és 
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kerüljék a felesleges energia bevitelét. A helyes táplálkozás megtanítása nagyon fontos feladatunk. 

Ismerjék meg az ételek alkotórészeit! Miből és mennyit kell fogyasztanunk? Ezeknek az 

ismereteknek az elsajátítása a célunk. 

Fejlesztési célok 

A gyerekek ismerjék meg a helyes táplálkozás módját, legyenek képesek egy korosztályuknak 

megfelelő napi és heti étrendet összeállítani. Ismerjék meg a rostok, a vitaminok és az ásványi 

anyagok szervezetünkre gyakorolt hatását. 

Tevékenységek 

Előkészítés (2 perc) 

Alma, barack, karfiol, étkezési keményítő, cukor, citromlé, szegfűszeg, fahéj, só, kukoricaliszt, tojás, 

olaj, serpenyő, kések, daraboló deszka, tálak, tányérok, krumpli törő, gáztűzhely előkészítése a 

gyümölcsleveshez és a karfiolpogácsához.  

Ráhangolódás (25 perc) 

Köszöntés, beszélgető kör: Mi az a növényi rost? Milyen vitaminokat ismertek? Milyen ásványi 

anyagokat ismertek? Mi a szerepük szervezetünk felépítésében? Miért van szükség rájuk?  

Kisfilm vetítése az étkezésről: Az egészséges táplálkozás alapjai - mit és hányszor egyek egy nap, 

egy héten? - https://www.youtube.com/watch?v=gFpQ64s6TsA  

Az egészséges táplálkozás alapjai – A vitaminok és ásványi anyagok: 

https://www.youtube.com/watch?v=1EZ0yxwwqTw  

Jelentésteremtés: 

a. Aerobic foglalkozás az udvaron (10 perc) 

b. Heti étrend készítése napi 5 étkezéssel (20 perc) 

c. Kerékpártúra (60 perc) 

Csanytelek határában található a Csaj-tó, melyhez a gyerekekkel elkerékpározunk.  

d. Gyümölcsleves készítése (30 perc) 

- az almát és a barackot megmossuk, megpucoljuk, majd apróra kockázzuk, egy nagy 

lábasba tesszük és cukrot, citromlevet, fahájat és szegfűszeget adunk hozzá 

- vízzel felöntjük, és feltesszük a gázra főni 

- ha megfőtt, étkezési keményítő és víz keverékével behabarjuk, és összeforraljuk.  

e. Karfiolpogácsa készítése (30 perc) 

- a karfiolt megmossuk, megpucoljuk, rózsáira szedjük, lábasba tesszük, sót és vizet adunk 

hozzá, és feltesszük főni a gáztűzhelyre, 

- ha megfőtt, leszűrjük, hagyjuk hűlni, összetörjük krumplitörővel, a tojást beleütjük, lisztet 

és pici sót szórunk bele és jól összekeverjük, 
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- forró olajba kanállal pogácsákat teszünk, és kisütjük. 

Reflektálás (3 perc) 

A foglalkozások összefoglalása. Tanulók vélemény nyilvánítása. Mit tanultál a mai napon? Mi 

tetszett, és mi nem tetszett?  

 

5. Fogyassz mértékkel, hogy élhess értékkel! 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Egészségi állapotunkra mindig oda kell figyelni. Ezt az állandó ellenőrzéseken való részvétellel 

tudjuk biztosítani. Amíg a szülők ellenőrzését az orvos végzi, addig a gyerekek mérése a védőnő 

feladata. Ő bennünket tájékoztatni a helyes értékekről. Rá kell szokatni a tanulókat arra, hogy ezeket 

a méréseket ne hanyagolják el. Ha ezt megszokják, akkor felnőtt korukban is alapvető lesz, hogy 

minden évben van tüdőszűrés, egyszer nézessék meg a vérképüket, és a kor előrehaladtával milyen 

más méréseken kell majd részt venniük. 

Fejlesztési célok 

A tanulók ne hanyagolják el az egészségüket, ne hunyjanak szemet egyes egészségi állapot 

változások felett! Figyeljenek oda testük jelzéseire! Tudatosodjon bennük, hogy a változást mindig 

le kell ellenőrizni, nehogy komolyabb következménye legyen! 

Tevékenységek 

Előkészítés (2 perc) 

Paradicsom ivólé, liszt, cukkini, gomba, zabpehely, korpás zsemle, tej, tojás, fokhagyma, 

petrezselyem, kapor, só, bors, zsír, kés, vágódeszka, levestészta, tál, tányér, lábas, almareszelő, 

serpenyő, gáztűzhely előkészítése a paradicsomleveshez és a cukkinis-gombás fasírthoz.  

Ráhangolódás (10 perc) 

Köszöntés, beszélgető kör: Milyen orvosi méréseket ismertek? Melyek vonatkoznak a ti 

korosztályotokra? Miért fontosak ezek a mérések? Ismeritek-e a rátok vonatkozó helyes adatokat? 

Kisfilm vetítése az energiaegyensúlyról: Az energiaegyensúly és szerepe a testtömeg kontrollban: 

https://www.youtube.com/watch?v=-7BOvN_DQCw  

Jelentésteremtés: 

a. Aerobic foglalkozás az udvaron (10 perc) 

b. Egészségállapot felmérés (testsúly, magasság, testtömeg index), adatok táblázatba rendezése, ábrázolása 

grafikonon, az eredmények megbeszélése. (20 perc) 

c. Szakácspárbaj, majd termékbemutató (15 perc) 

- Zöldség és gyümölcs faragása, tálalási ötletek  

d. Kerékpártúra (55 perc) 
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Csanytelek határában található a Csaj-tó, melyhez a gyerekekkel elkerékpározunk.  

e. Paradicsomleves készítése: 

- lábasba, zsírt teszünk, gyenge rántást készítünk, és felengedjük a paradicsom ivólével, 

- ha kell, még ízesítjük és tésztával összefőzzük. (30 perc) 

f. Cukkinis-gombás fasírt zabpehellyel készítése (30 perc) 

http://www.mindmegette.hu/cukkinis-gombas-fasirt-zabpehely.recept/  

- a cukkinit megmossuk, lereszeljük, lesózzuk és állni hagyjuk, 

- a gombát megmossuk, lereszeljük, a zsemlét tejbe áztatjuk, 

- a cukkinit kicsavarjuk, összekeverjük a gombával, a tojással, a kinyomkodott zsemlével, a 

zabpehellyel, az apróra reszelt fokhagymával, petrezselyemmel, kaporral, borssal ízesítjük, 

- vizes kézzel pogácsákat formázunk belőle, 

- forró olajban kisütjük.  

Reflektálás (3 perc) 

A foglalkozások összefoglalása. Tanulók vélemény nyilvánítása. Mit tanultál a mai napon? Mi 

tetszett, és mi nem tetszett? 

Záró kör: értékelés, kapcsolódás a pályázat célrendszeréhez. (5 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A motivációnak és figyelemfelkeltésnek rengeteg formája van. A témahét próbálja a tanulók 

figyelmét a saját életükön, egészségükön keresztül felkelteni az egyes programelemek iránt. Mivel 

korosztályuknak megfelelőek a programok, így ráfigyelnek a pedagógusra, hiszen ők vannak a 

foglalkozások középpontjában, és ennél nem is kell jobb, ami az érdeklődésüket fel tudná kelteni. 

Változatosak a programok, van bennük elmélet, gyakorlat, kirándulás és játékos feladat is, így 

biztosított, hogy a tanulók figyelme a témára koncentrálódjon. 

A beszélgető kör minden alkalom elején jó lehetőség a lazításra, ráhangolásra, hiszen sajnos a mai 

rohanó világban a beszélgetésre marad a legkevesebb idő, pedig óriási szükség lenne rá a 

családokban is. A gyerekeknek pedig nagy igényük van rá. Kinyílnak, könnyebb ráhangolni a 

diákokat a témákra, és sokkal készségesebbek lesznek a feladatok elvégzésében is. 

Mivel teljesen bevonjuk a feladatmegoldásokba a gyerekeket, így partnerként tekintenek a 

pedagógusra, és könnyebben tudjuk képessé tenni őket arra, hogy meg tudják valósítani a témahét 

célját, azaz egészségesebben táplálkozzanak a jövőben. 

Kérdésfeltevés 
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Legfontosabb, hogy a diákok mennyire figyelnek oda saját magukra. Egészségükre, 

tisztálkodásukra, életmódjukra, kisugárzásukra. Mit hoztak a családból? Hogyan tudnak azon 

változtatni, és egyáltalán akarnak-e változtatni a rossz szokásokon, beidegződéseken? Tetszenek-e 

nekik azok az új egészségre ható szemléletek, amelyekkel a foglalkozásokon megismerkedhetnek? 

Ha igen (márpedig ez a célja a témahétnek), akkor könnyen bevonhatóak az aktív tanulásba attól 

függetlenül, hogy nem merev tanórán vesznek részt, hanem játékos foglalkozásokon. A 

kirándulással, a sporttal, az ételek elkészítésével az a cél, hogy jobban elmélyüljenek az új ismeretek. 

Értékelés 

Nem minden alkalommal van lehetőség az értékelésre. Az ügyességi versenyek, a plakátkészítés, az 

étrend összeállítás és a szakácspárbaj ad alkalmat az értékelésre. Ezeken a foglalkozásokon 

oklevéllel értékelünk, és mindenki kap oklevelet annak bizonyságául, hogy nem csak a legjobb a jó 

eredmény, hanem az is, ami nem a legjobb, de esetlegesen a legtöbb munka van mögötte, vagy a 

legkülönlegesebb. A többi foglalkozáson pedig szóbeli visszajelzést kapnak a gyerekek a munkájuk 

során. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Tények, adatok használata 

Tevékenykedtető, alkotó munkaforma segítségével, képek csoportosításával az egészséges és 

egészségtelen ételek megkülönböztetése. 

A számolás gyakoroltatása a tanulók korosztályának megfelelő heti étrend összeállítása 

kalóriatáblázat segítségével. 

Gyakorlati munkával receptekben a hozzávalók mérése, átváltások, és mértékegységek értelmezése. 

Az egészség-totó megoldásával a szakkifejezések használatának gyakorlása. 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése. 

A kis videófilmek megtekintése mind az egészséges életmódról szól. Megmagyarázza, hogy mit 

miért tegyünk, és mit miért ne tegyünk ahhoz, hogy egészséges életet tudjunk élni. Ezek a tanulók 

számára tudományos bizonyítékok arra, hogy érdemes odafigyelni magukra, különben az egészséget 

felválthatja a betegség. 

Önálló munka és együttműködés 

A csoportmunka, a frontális munka, az önálló munka, a kooperatív vita, valamint a 

problémamegoldó csoportfeladatok és az alkotó feladatok mind közelebb viszik a tanulókat a 

megértéshez. 

Régi és új koncepció megfogalmazása. 
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Mivel minden témakört jól átbeszélünk, ezért úgy gondolom, hogy a foglalkozások kezdetén az 

egészséges életmódról alkotott képük remélhetőleg a foglalkozások végére pozitívan fog 

megváltozni. Ismereteik bővülnek, és az esetlegesen felmerülő kérdéseikre sikerül választ kapniuk. 
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Melléklet 
 

Videófilmek: 

1. részegység 2. ponthoz: Tomi mesék – Tomi fogat mos 

https://www.youtube.com/watch?v=TbJamoYN8og  

2. részegység 2. ponthoz: Az egészséges táplálkozás alapjai – a tápanyagok ismertetése és szerepe, 

a táplálkozási piramis 

https://www.youtube.com/watch?v=pMM8yLbpjKw  

3. részegység 2. ponthoz: Egyszer volt, hol nem volt az Élet – A test őrei 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj71MJTZ1ME  

4. részegység 2. ponthoz: Az egészséges táplálkozás alapjai - Mit és hányszor egyek egy nap, egy 

héten? 

https://www.youtube.com/watch?v=gFpQ64s6TsA  

Az egészséges táplálkozás alapjai – A vitaminok és ásványi anyagok 

https://www.youtube.com/watch?v=1EZ0yxwwqTw  

5. részegység 2. ponthoz: Az energiaegyensúly és szerepe a testtömeg kontrollban 

https://www.youtube.com/watch?v=-7BOvN_DQCw  
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Képek: 

1. részegység 3.b. ponthoz: 

Egészséges ételek és tevékenységek képei: 
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Egészségtelen ételek és tevékenységek képei: 
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Oktatóanyag: 

2. részegység 2. ponthoz: Táplálkozási piramis: 

Testi egyensúlyunk megtartását legegyszerűbb módon a helyes táplálkozással érhetjük el. Ebből a 

felismerésből kiindulva különböző táplálkozási szakemberek törekednek arra, hogy minél 

könnyebben érthető formában tájékoztassák a lakosságot az egészségmegőrző táplálkozás 

alapelveiről. Így jött létre a szemléletes táplálkozási piramis elve is. 

Mitől is piramis? A forma kiindulási alapját az képezte, hogy az emberi szervezetnek nem egyenlő 

mennyiségre van szüksége a különböző táplálékcsoportokba tartozó élelmiszerekből. A piramis 

alját a rostokban gazdag gabonafélék alkotják. Ide tartoznak a különböző kenyerek, teljes kiőrlésű 

gabonából készült péksütemények, a rizs, a müzlik. Ez egyben azt is jelenti, hogy ajánlatos a napi 

kalória bevitel nagyobb részét ezekkel az étkekkel fedeznünk. Erre épülnek a zöldség- és 

gyümölcsfélék, melyek nem csupán rostokban, de vitaminokban is gazdag élelmiszerek. A 

piramison felfelé haladva következnek a fehérjében gazdag termékek. Ide értjük a kefir, joghurt, 

túró, sajt, és különböző tejtermékek mellett a tojást, a húsokat és egyéb húskészítményeket is. A 

piramis csúcsán találjuk az édességeket és zsírokat, amelyekre a szervezetnek szintén szüksége van, 
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csak amint azt a piramisforma látványosan érzékelteti, igen kis mennyiségben, tehát ajánlatos 

fogyasztásukat a többi táplálékhoz képest a minimálisra szorítani. Ebben a rendszerben tehát 

minden helyet kap a magvaktól a csokoládészeletig, csak éppen tisztában kell lenni azzal, hogy 

mikor és főleg, hogy mennyit fogyasszunk belőlük! 

 

3. részegység 2. ponthoz: Az egészséges életmód 12 pontja: 

1. Változatosság: minél többféle élelmiszerből, minél változatosabb módon elkészített ételekből 

állítsuk össze étrendünket! 

2. Zsírszegénység: kerüljük a zsíros ételeket, mindenből a zsírszegényebbet válasszuk! Sütéshez, 

főzéshez használjunk olajat, margarint! Zsírszegény sütési-főzési módokkal készítsük az ételeket, 

pl. párolás, gőzben főzés, són sütés stb.! 

3. Kerüljük a túl sós ételek fogyasztását! A napi 3-5 g nátrium mennyiséget lehetőleg ne lépjük túl! 

4. Hetente 1-2 alkalommal fogyasszuk édességet, akkor is a fő étkezések után! Cukor helyett inkább 

mézet vagy mesterséges édesítőszert használjunk! 

5. Naponta fogyasszunk fél liter tejet, tejterméket! Lehetőség szerint ezekből is az alacsony 

zsírtartalmúakat válasszuk! 

6. Naponta fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt nyersen vagy párolva! 

7. A kenyérfélék közül a barna kenyeret válasszuk, köretként burgonyát, főzelékféléket fogyasszunk! 

8. Naponta négyszer-ötször étkezzünk! Egyenletesen osszuk el az ételmennyiséget! 

9. Napi 1,5-2 liter folyadékot fogyasszunk! Ez lehetőleg víz legyen! Kerüljük a cukrozott, túl édes 

üdítő italokat! Az alkohol felesleges energia bevitelt jelent, és nem tartalmaz semmilyen fontos 

tápanyagot. 

10. Nincsenek tiltott élelmiszerek, ételek, csak a megfelelő mennyiség a fontos. 

11. Rendszeresen mozogjunk, legalább 2-3-szor hetente, alkalmanként 45-60 percet és kerüljük a 

dohányzást! 

12. A megfelelő életvitel mellett kialakul az egészséges testtömeg, a cél ennek a megtartása. 
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3. részegység 3. b. ponthoz: Egészség-totó feladatai: 

Kérdés 1. 2. X 
Mely tápanyag állandó 

bevitele a 
legfontosabb a fejlődő 

szervezetnek? 

Zsír Szénhidrát Fehérje 

Mikor marad a 
legtöbb C-vitamin a 

citromos teában? 

Ha nem a forró teába 
tesszük a citromot. 

Ha cukrot teszünk 
hozzá. 

Ha mézet is teszünk 
hozzá. 

Hogyan érhető el az 
ideális testsúly? 

Naponta egyszer 
kiadós étkezés. 

Másnaponként 
energia dús étkezés.

Naponta 3-4 
alkalommal alacsony 

energiatartalmú 
étkezés. 

Árt-e a Coca Cola a 
fogaknak? 

Sav- és cukortartalma 
miatt káros. Közömbös. 

Szénsavtartalma 
miatt tisztító hatású.

Melyik fogmosás a 
legfontosabb? 

Esti. Reggeli. Ebéd utáni. 

Melyik tejfog esik ki 
először? 

Metszőfog. Szemfog. Őrlőfog. 

Mit nevezünk passzív 
dohányzásnak? 

Más ember 
dohányfüstjének a 

belégzését. 

Azt, amikor a 
dohányzó ember 
nem csinál mást, 
csak dohányzik. 

Amikor nem szívja 
le a tüdejébe a 

füstöt. 

Igaz-e, hogy a 
kábítószerek első 

kipróbálásába is bele 
lehet halni? 

Nem, egyik sem okoz 
halált. 

Igen, előfordul 
olyan kábítószer. 

Nem, egyiket sem 
lehet túladagolni. 

Miért helyes, ha minél 
több főzeléket és kevés 

tésztafélét eszünk? 

Mert a főzelék jó 
energiaadó. 

Mert a főzelék 
életfontosságú 

fehérjét tartalmaz. 

Mert a főzelék sok 
vitamint, ásványi és 

rostanyagot 
tartalmaz. 

Melyik a csirke 
legegészségesebb 
elkészítési módja? 

Zsírban sütés. Bő olajban sütés. Grillezés. 

Melyik étellel jut a 
szervezet a legtöbb 

vitaminhoz? 
Burgonyafőzelék. Sóskaszósz. Nyers 

gyümölcssaláta. 

Melyik üdítőital 
cukortartalma a 
legalacsonyabb? 

Sprite, 7 up. Pepsi Cola. Rostos ivólé. 

Melyik ebédmenüt 
tartod egészségesnek? 

Gulyásleves, rántott 
hús, rizs, Coca Cola. 

Teflonban sült hal, 
párolt zöldség, 
rostos ivólé. 

Rántott leves, 
mákos tészta, szörp, 

fagylalt. 
Az ember vagy állat 
testén hova fúrja be 
magát a kullancs? 

Bőr alá. Ruhába, cipőbe. Hajlatokba (hónalj, 
térd). 
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4. részegység 2. ponthoz: Vitaminok: 
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Ásványi anyagok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. részegység 3. b. ponthoz: 1 napi egészséges étkezés: 
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5. részegység 3. b. ponthoz: Táblázat egészségi állapot felméréséhez: 

 

Név: Testsúly: Testmagasság: 
Testtömeg index 

(BMI) 
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Egészséghét 
 

Érintett terület: 1-8. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység, napközi 

Tartalmi fókusz: Életvitel és gyakorlati ismeretek, rajz és vizuális kultúra, erkölcsi 

nevelés, művészetek, környezetismeret, biológia, kémia, testnevelés 

Kiemelt cél: Az egészséges életmódra nevelés hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók és szüleik bevonásával az 1-8. osztályos tanulóknak és 

szüleiknek. A teljes hét folyamán, előadók bevonásával, kóstolókkal, 

egészségügyi szűrésekkel és sporttevékenységekkel hívjuk fel a 

figyelmet a megelőző szemléletű életforma fontosságára. 

Módszer: Élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, felfedeztető, alkotó, 

mozgásos tevékenykedtetés. 

Időtartam: 5 nap, 3 óra/nap foglalkozás

 

Összegzés 

A Csongrád és Térsége Általános 

Iskola Piroskavárosi Általános 

Iskolája egészségnevelési 

programjának távlati célja: a 

gyermekek képessé váljanak 

egészséges testi-lelki, szociális 

harmóniát megteremtő életvitel 

kialakítására. Felkészüljenek a 

környezet egészséget veszélyeztető 

hatásainak kivédésére. Tudjanak 

nemet mondani az egészségkárosító 

anyagok kínálatára. Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb célja az életmód megváltoztatása. 

Korunk betegségeinek rizikó tényezői nagyrészt az életmóddal állnak összefüggésben. Témahetünk 

célja, hogy a gyerekek tudják, hogy az egészséges táplálkozásban milyen ritmus, ételfajták és 

alapanyagok élveznek preferenciát, és szeretnénk, hogy étrendjük meg is egyezzen ezzel. Célunk, 

hogy tisztában legyenek a mozgás élettani hatásaival, és szabadidős programjaik többségében is 

ezek a tevékenységek domináljanak. A spotdélutánunk ehhez nyújt ötleteket, lehetőséget. A 

foglalkozások elősegítik, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges 
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készségekkel rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. A tervezett 

programjaink során a gyerekek nemcsak elviekben ismerkednek az egészséges életmód alapjaival, 

de gyakorolják is azt: olyan csoporttapasztalatok megszerzésére törekszünk, melyekkel a gyerekek 

kölcsönösen megtapasztalják az egymás magatartásában lévő különbözőségeket, de ugyanakkor az 

egymás elfogadását és befogadását, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társaikra. A hátrányos 

helyzetű tanulókat nem önmagukban, hanem családjukkal együtt is igyekszünk megmozgatni a 

tanítási órán kívüli programjaikban. Ezzel mintegy kilépünk az iskola szűkebb kereteiből, erősítve 

a család és iskola közötti kapcsolatokat. Külső partnereinket is bevonjuk a tevékenységünkbe, 

hiszen az egészségvédelemmel kapcsolatos tudományos és hiteles információkat egészségügyi 

szakemberektől (iskolai védőnő, iskolaorvos, fogorvos, mentők) is hallják, tapasztalják a diákok és 

a szülők. A rendőrség drogprevencióval foglalkozó munkatársa pedig a 7.-8. osztályosokkal 

beszélget a szenvedélybetegségekről, a kábítószer, az internetfüggőség rájuk leselkedő veszélyeiről. 

Egészséghetünk alapelve a megelőzés, a prevenció. Ezen programsorozatban tevékenységünket 

ennek szellemében végezzük. 

 

Cél és várható eredmény 

Célunk: Az érdeklődés felkeltése az egészség iránt, ismeretek bővítése az életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Az egészséges életrendnek, a higiéniai szokásoknak a 

tudatosítása, a szervezet edzettségének lehetőségei: helyes napirend, sport, pihenés. Helyes 

étkezési szokások kialakítása.  

Akkor tekinthető eredményesnek a tematikánk, ha felkeltjük az érdeklődést az egészség iránt, 

bővülnek a tanulók ismeretei az életkori sajátosságoknak megfelelően. Szoros együttműködés 

alakul ki az iskola - iskolaorvos, iskola – iskolavédőnő, iskola – rendőrség között, amelybe a 

fiatalokat is bevonjuk. 

Óraszám 

Egy témanapon min. 3 órás foglalkozás, a témahét 5 egymást követő témanapból áll, tehát 

15 óra. 

Tantárgyi kapcsolatok 

- Testnevelés, néptánc: a mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása, a sportolás 

megszerettetése.  

- Biológia: egészségmegőrzés, a betegségek ismerete, megelőzése, alakuljon ki bennük az 

önmagukkal szembeni felelősségérzet. Ismerjék fel, miért szükséges a jövő tervezése, az 

életút tudatos tervezése, hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések.  
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- Kémia: a tanulók nyerjenek áttekintést a tápanyagok szerepéről, a táplálkozás 

egészségmegőrző szerepéről és az egészséges étkezési szokásokról. A diákoknak ismerniük 

kell az őket különösen veszélyeztető egészségkárosító anyagok közül a könnyen elérhető, 

tudatállapotot befolyásoló anyagok hatásait, el kell utasítaniuk ezek fogyasztását. 

- Technika és életvitel: ismerjék meg a mai táplálkozási szokások eredetét, jó és rossz oldalát. 

A tápanyagszükséglet, az energiaszükséglet és az életmód összefüggéseit. 

- Osztályfőnöki óra: egészségmegőrző tevékenységeken és projekteken való részvétel.  

Kompetenciák, készségek, képességek 

A komplex témák feldolgozása, a változatos tevékenységformák alkalmazása egy sereg 

kompetenciát, készséget és képességet fejleszt. Különösen a kommunikációs kompetenciát, 

együttműködési kompetenciát és a problémamegoldó kompetenciát. 

Előkészületek 

A programokat pedagógus végzettséggel maradéktalanul végre lehet hajtani. 

Fontos, időben tervezendő feladat a külső szakemberekkel való kapcsolatfelvétel, időpont 

egyeztetés. Iskolavezetés által szülők, diákok, tanárok tájékoztatása az „Egészséghétről”, 

támogatásuk elnyerése. Az egyes programokhoz felelősök, támogató pedagógusok és esetleg 

segítő szülők keresése. A megvalósítás időrendi tervezete és annak plakátokon való 

közzététele. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Konyhai kisgépek, eszközök; reform élelmiszerek: biosajt, magvas kenyér stb.; zöldségek (pl. 

burgonya, sárgarépa, paprika); gyümölcsök; sporteszközök (labdák, hálók, kötelek stb.); 

papíráruk, ragasztók, olló stb. 

Források  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod/az-

egeszseges-eletmod 

http://tetplatform.hu/egeszseges-taplalkozas-ingyenes-oktatasi-anyagok-iskolasoknak/ 

http://www.tunder-liget.hu/itt_a_reformetkezes_ideje 

Ötletek, tippek, változatok 

Az egyes tevékenységek megvalósításánál lehet a lakóhely adta lehetőségek figyelembe 

bevételével olyan alternatívákat keresni, amelyekkel  maradéktalanul elérhetők a kitűzött 

célok. Pl. sport délutánhoz helyi uszodai program; biotermék kóstoláshoz biosajt üzem 

látogatás stb. 
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1. „Ízek délutánja” 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Helyes étkezési szokások, korszerű, egészséges és egyszerű ételkészítési eljárások gyakorlati 

alkalmazása: saláták, vitamindús italok stb. készítése. 

Fejlesztési célok 

Háztartási ismeretek, egyszerű konyhatechnikai gyakorlatok alkalmazása. Az ételkészítés fontos 

szabályainak gyakorlása. 

Tevékenységek 

Szervezési előkészületek: tanterem berendezése, alapanyagok, eszközök előkészítése. (15 perc) 

Motiváció: Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk! Mit jelent ez a 

közmondás? (5 perc) 

A tevékenység megvalósítása:  

- Zöldség- és gyümölcsfélék fontosságának és hasznosságának összegyűjtése. Ezek 

tápanyagtartalmának megismerése PPT/diasor segítségével. (5 perc) 

- Mit lehet ezekből készíteni? A rendelkezésre álló alapanyagokból - az egészséges táplálkozás 

elveinek megfelelően - csoportokban állítsanak össze a tanulók egyszerű étel recepteket, melyet 

plakátszerűen papírra írnak, rajzolnak le. (15 perc) 

- Hogyan lehet elkészíteni a tervezett ételt? Az ételkészítés általános folyamata a tervezéstől kezdve 

- megbeszélés (balesetmegelőzés). (5 perc) 

- Az egyszerű ételek, italok (saláták, ivólevek) elkészítése csoportmunkában. (60 perc) 

- Terítés, tálalás, kóstolás. Az alkalomnak megfelelő terítéknél szívesebben fogyasztjuk ételeinket. 

A kikészített evőeszközökből válogatva terítenek meg a csoportok, majd bemutatják egymásnak az 

elkészülteket. (15 perc) 

A tevékenység értékelése: a csoportok értékelik magukat: Mennyire sikerült a receptben kitűzött 

célnak megfelelően elkészíteni az ételüket? Hogyan érezték magukat munka közben? A 

csoporttagok hogyan tudtak együttműködni? (5 perc) 

Teremrendezés, takarítás: a tanulókkal közösen elmosogatunk, rendet rakunk. Fontos, hogy 

tudatosuljon bennük, hogy ezen tevékenységek is hozzátartoznak a tisztasági munkálatokhoz, a 

fertőzések megelőzéséhez (10 perc) 
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2. „Izgő-mozgó délután” 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A ma gyermekei sok időt töltenek ülve. Ennek a mozgáshiányos életmódnak negatív 

következményeit, a szaporodó testtartási és mozgásszervi problémákat, valamint az elhízást 

szükséges megelőzni.  

Fejlesztési célok 

A mozgás örömének megtapasztaltatása a gyermekekkel a mindennapos testnevelésen túl. 

Tevékenységek 

Szervezési feladatok: sport helyszínek berendezése, sporteszközök előkészítése (10 perc) 

Motiváció - közös bemelegítés: Nippon-zengós szülők segítségével zenés bemelegítő torna (15 

perc) 

Sportjátékok: A tanulók csoportokat alkotva különböző sporttevékenységeket próbálhatnak ki 

forgószínpad szerűen. Egy – egy helyszínen kb. 15 percet tartózkodnak a gyerekek, majd mennek 

a következő mozgásos helyszínre. Az egyes helyszíneken egy-egy pedagógus, ill. sportos segítő 

szülő fogadja a tanulókat és vezeti le a játékokat. Helyszínek (függ az időjárástól, az iskola sport 

eszközeinek lehetőségétől): kosárlabdázás, foci, ugrálókötelezés, floorball, tornatermi akadálypálya, 

trambulin, fitneszgépek, 2019 méter futás stb. (90 perc) 

A sportjátékok befejezése, levezető mozgás: közös lazító mozgások zenére pedagógusok és szülők 

részvételével. 

 

3. Prevenciós nap 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Külső előadók, szakemberek / védőnők, rendőrök, fogorvos, iskolaorvos, mentőszolgálat/ 

felkérésével a tanulók tájékoztatása - életkoruknak megfelelő szinten- az egészség megőrzése 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: - táplálkozás - alkohol és kábítószer fogyasztás, 

dohányzás, balesetek veszélyeivel. 

Fejlesztési célok 

A diákoknak ismerniük kell az őket különösen veszélyeztető egészségkárosító anyagok közül a 

könnyen elérhető, tudatállapotot befolyásoló anyagok hatásait, meg kell tanulniuk azokat 

elutasítaniuk. 

Ismerjék fel a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságát, hasznát. 

Legyenek tisztában a mentőszolgálat tevékenységével, az alapvető elsősegély nyújtási 

ismeretetekkel. Tudják, hogyan kell értesíteni a mentőket szükség esetén. 

Tevékenységek 
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Ennek a programnak sajátos az időbeosztása, mivel az egyes „órák”-kal egy időben zajlanak az 

egészségügyi szűrővizsgálatok. 

Szervezési feladatok: kapcsolatfelvétel a külső előadókkal. Tantermek, vizsgálati helyszínek 

berendezése. Szülők előzetes tájékoztatása a nekik és a tanulóknak szóló szűrővizsgálatokról. 

- „Mentősök órája”: a mentőszolgálat szakemberei bemutatják a tanulóknak a mentőautót, egyszerű 

elsősegély nyújtási eljárásokkal ismertetik meg a gyakorlatban őket. (40 perc) 

- „Rendőrség órája”: a rendőrség munkatársa interaktív beszélgetést folytat a tanulókkal a 

tudatmódosító szerek veszélyeiről. Gyakorlati ötletekkel, tanácsokkal segíti őket abban, hogyan 

ismerjék fel és térjenek ki azon veszélyhelyzetek elől, melyek során ilyen anyagokkal kapcsolatba 

kerülhetnek. (40 perc) 

- „Doktorok órája”: az iskolaorvos táplálkozás egészségügyi ismeretekkel gazdagítja a tanulókat, a 

fogorvos pedig interaktív fogápolási gyakorlatot mutat be. (2x20 perc) 

- Szűrővizsgálatok: az egészségügyi szakemberek a szülők, az iskola dolgozói és a tanulók számára 

végeznek általános egészségügyi vizsgálatokat – folyamatosan. 

A tevékenység értékelése: A tanulók értékelő plakátot készítenek csomagoló papírra: „Az tetszett a 

programban, hogy…” mondatot egészítik ki az általuk pozitívnak tartott élménnyel szövegesen 

vagy rajzosan. (15 perc) 

 

4. „Reformételek délutánja”  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A tanulók között sajnos egyre többen érzékenyek bizonyos tápanyagokra, ill. azok összetevőire. 

Ezért fontos olyan alternatív ételekkel, élelmiszerekkel, konyhai eljárásokkal megismertetni őket, 

amik ilyen esetekben számukra is alkalmazhatók most vagy a későbbi életükben. 

Fejlesztési célok 

A reform táplálkozás az étkezési szokásaink megújításáról, a táplálkozásunk javításáról szól. Ez egy 

szemléletváltás, mialatt új, alternatív ételeket ismerünk meg, amelyek még nem annyira közismertek. 

A reformtáplálkozás legfontosabb alapelveivel ismerkedés: a mértékletesség, vagyis tartózkodás a 

falánkságtól, ugyanakkor az önmegtartóztatástól is. Együnk többször, de kevesebbet.  

Az érzékeny gyermekek elfogadását is segíti ez a program, hiszen az egészséges gyerekek ezáltal 

empatikusabbá válnak társaikkal szemben. 

Fejlődik kreativitásuk, térlátásuk, együttműködő készségük is. 

Tevékenységek 

Szervezési feladatok: előzetesen időpont egyeztetetés a helyi pékség pékjével. A terem berendezése, 

élelmiszerek előkészítése. (10 perc) 
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Motiváció: egy „érzékeny” tanuló mesél röviden táplálkozási problémájának történetéről. Hogyan 

étkezhet finoman és egészségesen is egyszerre, aki ilyen gondokkal küzd? (15 perc) 

A tevékenység megvalósítása:  

- Mindennapi kenyerünk - újragondolva: egy olyan pékségből érkezett pékkel beszélgethetnek a gyerekek, 

ahol a hagyományos fehér kenyéren kívül különböző teljes kiőrlésű és magvas pékárut sütnek. A 

beszélgetés végén ezeket meg is kóstolhatják a gyerekek. (30 perc) 

Ötlet: lehet pékséglátogató sétát is tervezni.  

- Reform falatkák és gyógyteák kóstolója: vendégünk egy helyi kistermelő, aki biotermékek előállításával 

foglalkozik. Elsőként megismerkedünk néhány elnevezéssel: ételallergia, gluténmentesség, 

diabetikus, gyógynövény fogalmak tisztázása diabemutató segítségével. Majd közösen gyógytea 

készítés és bioélelmiszerek (lekvárok, ivólevek) kóstolása. (35 perc) 

Ötlet: lehet látogatást szervezni bioélelmiszert előállító kisüzembe. 

- Zöldség - gyümölcs szobrászat: A kóstolásból nem maradhatnak ki a nyers zöldségek, gyümölcsök. A 

tanulók kreativitását fejleszti a zöldségszobrok készítése, melyet csoportonként végeznek a 

gyerekek. (30 perc) 

A tevékenység értékelése: Az elkészült alkotásokból kiállítást rendezünk be az iskola folyosóján. (15 

perc) 

 

5. „Testedben egészség, lelkedben szeretet”- mentálhigiéné délutánja 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Mai modern világunk zajos, hangos, feszültségekkel teli. A tanulók is naponta kerülnek 

stresszhelyzetekbe, mely megterheli az idegrendszerüket. A jó életminőség fogalomkörébe az is bele 

tartozik, hogy képesek legyünk oldani a belső feszültséget, harmóniába legyünk önmagukkal. 

Fejlesztési célok 

A tanulók önismeretének, önbecsülésének fejlesztése. Stresszhelyzetek kezelése, testi- lelki 

egyensúly fontosságának felismerése. 

Tevékenységek 

Szervezési feladatok: pszichológus szülő - vendég meghívása, időpont egyeztetetés. A 

„csendszoba” berendezése, zene-hangosítás előkészítése (15 perc) 

Motiváció: Hogyan érzed most magad? –válasszanak a tanulók az előkészített szmájlikból az 

aktuális érzelmi-lelki állapotuknak megfelelően egyet, majd ezt felragasztják egy plakátra. Ezután 

frontális beszélgetés arról, hogyan szoktak pihenni a gyerekek? Az alváson kívül, milyen pihentető 

tevékenységeket ismernek? Meghívott vendég bemutatása. (15 perc) 
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A tevékenység megvalósítása: interaktív foglalkozás tart a pszichológus a stressz, a fáradtság, a lelki 

egyensúly megtartása témakörében. (35 perc) 

A beszélgetés után pihenés a „csendszobában”: kis csoportokban a tanulók relaxálhatnak egy 

speciálisan berendezett, gyertyafényes szobában, relaxációs zenei aláfestéssel. (30 perc) 

Megismerkedhetnek a jógázással, egyszerű jógagyakorlatokat is kipróbálhatnak.(25 perc) 

A tevékenység értékelése: a program végén is választanak a tanulók egy szmájlit aszerint, hogy a 

„csendszoba” után, hogyan érzik magukat. Röviden indokolják meg, mit és miért választottak. (15 

perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A motivációt olyan, gyakorlati jellegű feladatok adásával érhetjük el, melyek a tanulók mindennapi 

érdeklődési körének és életkori sajátosságainak megfelelnek.  

Kérdésfeltevés 

A pedagógus akkor is tanít, ha kérdez. Ezért olyan kérdéseket alkalmazunk, melyek segítik a 

megértést, a tanultak, hallottak áttekintését, pontosítását, megerősítését. 

Értékelés 

A témahét sajátosságából adódóan az előre kitűzött elvárásokhoz viszonyítva értékeljük a 

programokban résztvevők munkáját, tevékenységét. Az értékelésben nagy hangsúlyt kap a tanulók 

önértékelése akár egyénileg, akár csoportosan. A pozitív visszacsatolás a tapasztalt 

együttműködésről, az átélt élményekről megerősíti a tanulókban a tanult új és régi ismereteket. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Kommunikáció 

A programok során a tanulók az előadókkal, a feladat végzés során egymással különböző 

szituációkban gyakorolhatják a gondolataik, érzelmeik verbális kifejezését. 

Tapasztalati élményszerzés 

A témahét alapelve a megtapasztalás. Ennek megfelelően gyakorlati feladatokon keresztül, 

interaktív tevékenységek során szereznek ismereteket a programok során a tanulók. 

Együttműködés 

A tanulók a témahét programjainak feladatait elsősorban közösen, szoros és jó együttműködéssel 

tudják megoldani. Csoportmunka keretében fejlődik szociális kompetenciájuk, empátiájuk.  
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Green Picik – környezeti nevelés 1. osztályban 
 

 

Érintett terület:  1. osztály 

Tartalmi fókusz: Környezetismeret

Kiemelt cél: A program célja, hogy a nehéz családi körülmények között élő 

gyermekeknek pótolják a családi háttérből fakadó hiányosságokat és a 

hátrányos helyzetű gyermekeket felzárkóztassák, akik otthon nem kapnak 

kellő motiváltságot a természeti értékek megbecsülésére. 

Módszer: Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, játék, terepgyakorlat, 

megfigyelés, közösségépítés, projektmódszertan  

Időtartam: Alkalmanként 2*45 perc, 8 alkalommal

 

Összegzés 

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép 

vendégfogadó. Van napsugara, vize, 

pillangója, madara. Van virágja, rengeteg 

sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos, 

embere is van. Igyekezz kevesebbet törődni 

velük és többet azzal, ami még a világ 

szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az 

emberiség minden pusztításai mellett is.” 

Wass Albert 

Wass Albert idézete a mottója a 

környezeti nevelés megerősítését, segítését, a természetvédelem mint magatartásforma kialakítását 

megcélzó havi szakkörnek. Az alsó tagozatban fontos a környezettudatosság formálása, hiszen a 

felnövő nemzedék feladata lesz az igen nagy környezeti válság megoldása. Ennek a nemzedéknek 

el kell érnie azt is, hogy az élővilág ne pusztuljon tovább.  

Mindezeket úgy kívánjuk elérni, hogy mikrokörnyezetükben érzékenyítjük őket ez iránt.  

Megismerik településük közvetlen környezetének növény-és állatvilágát, az évszakok változásainak 

környezetre gyakorolt hatását, a néphagyományokat. Így segíti a tanulók tér- és időbeli 

tájékozódásának kialakulását. 
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A gyerekeknek fontos megismerniük az ember környezetromboló magatartásának következményét, 

a bolygónkra gyakorolt hatását azért, hogy felnőttként életvitelükbe már alapként épüljön be a 

tudatosság. 

A szakkör célul tűzte ki, hogy a gyerekeket bátorítsa a természet és a lakóhelyi környezet önálló 

megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek felfedezésére. Fontos, hogy kialakítsa a tanulókban a 

környezetük állapota iránti érzékenységet, megalapozza a környezet értékeit tisztelő, azokat 

megóvni kész magatartást. Mindezek mellett segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi 

környezetükben, alakuljon ki bennük a veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosság.  

Olyan személyiségek formálása a célunk, akiknek van korszerű környezeti világképük, kultúrájuk, 

akik harmóniában élnek a természettel, környezetükkel, felelősen gondolkodnak róla, és tudatosan 

cselekszenek érte. 

Ezek a célok a környezeti kompetencia fejlesztésének alapjai, mely kompetencia a leginkább 

perifériára szorult a kompetenciák között. A projektmódszer ezt nagymértékben segíti, és a 

kiscsoportos munkaforma pedig talán a legideálisabb ehhez a megvalósításhoz. 

 

Cél és várható eredmény 

A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá.  

A tematika eredményesnek mondható, ha a gyerekek magatartásába beépül a környezet 

szeretete és tisztelete.  

Óraszám 

Alkalmanként 2*45 perc, 8 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

A téma jellegéből adódóan tantárgyi koncentrációt alakít ki a rajz, technika, testnevelés, ének-

zene, matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal.  

Kompetenciák, készségek, képességek 

Matematikai és természettudományos kompetencia, anyanyelvi kommunikáció, társas és 

szociális kompetencia; rendszerszemléletű, kritikai és kreatív gondolkodás; ítéletalkotás, 

következtetés, fogalomalkotás; problémamegoldó gondolkodás; kooperációs készségek 

Előkészületek 

Anyagvásárlás. Mintadarab elkészítése. Kapcsolatfelvétel a szakmák képviselőivel. A 

meglátogatandó területek előzetes bejárása. Előnyt jelent a környezetismeretben jártas, 

környezeti neveléssel foglalkozó szakember, tanító.  
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Szükséges felfrissíteni a helyi növény- és állatvilággal kapcsolatos biológia, ökológiai 

ismereteket, valamint a helyi néprajzi hagyományokat. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Anyag:  

‐ Kétoldali ragasztószalag 5 - 6 cm széles: 1 guriga  

‐ Kétoldali színes karton: fehér, zöld, kék, sárga, piros, fekete 2 - 2 ív  

‐ Kötőfonal (Lisa vagy Bravo) –8 motring kék, 8 motring zöld 

‐ Catania fonal - 8 motring piros, 8 motring sárga, 8 motring kék  

‐ 1 kg bundagyapjú  

‐ Színes szalaggyapjú: fekete, piros, sárga, zöld, kék: 5 -5 dkg színenként  

‐ Dekor toll (cukormáz): piros, zöld, fehér 2 – 2 db  

‐ Mézeskalácshoz: 2 kg liszt, 2 kg vegyes virágméz, 2 csomag mézeskalács fűszerkeverék  

Eszköz: 

‐ Kihajtható zsebtávcső 3 db  

‐ Forgatható lencsés bogárnézegető 8 db 

‐ Mini mikroszkóp 4 db 

Források  

- Környezeti nevelés az iskolarendszer egészében és az óvodában (Aqua kiadó) 

- Deák József – Deák József Áron: Csongrádi nagyréti természetvédelmi terület c. kiadvány 

- Tanító c. módszertani folyóirat 2000/2., 2000/7. Számai 

- Természetismereti játékgyűjtemény - gyakorolj 

http://www.gyakorolj.hu/oktato/negyedikkornyezet/jatekgyujtemeny.pdf 

- Csongrád óvárosa – National Geographic/ 

http://www.ng.hu/Civilizacio/2018/07/27/Csongrad-ovarosa 

- Adventi szokások, hagyományok 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2017/12/adventi-szokasok-hagyomanyok 

- Csongrádi Kézművesházak 

https://www.termalfurdo.hu/latnivalo/csongradi-kezmuveshazak-70 

- „Az, ki mesterré akarván állani eme czéhben…” 

http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/az_ki_mesterre_akarvan_allani_eme_czehben....

html 

Ötletek, tippek, változatok 

A helyi sajátosságok nagyban befolyásolják a tematika megvalósítását, ezért mindenkinek a 

saját települése és annak környezete kell, hogy mérvadó legyen a megvalósítás során. 
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1. Lakóhelyünk múltja a jelenben 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Lakóhelyünk különleges adottságokkal rendelkezik, hiszen legrégebbi része a Belváros (Belsőváros) 

az Alföld egyetlen népi műemlék együttese, ami jelenleg 37 épületegységből áll. A házak alapjait, 

falait 200-300 évesre becsülik, s ezen házak többnyire vert vagy vályog falúak. Tetejüket náddal 

borították. Lakói egykor hajósok, halászok vagy kubikosok voltak. E hely élő múzeumnak is 

tekinthető, hiszen házai egy részét még ma is lakják, s talán épp azok az emberek, akiknek ősei sok-

sok generációval ezelőtt otthonukat építették.  

Úgy gondolom, méltán lehetünk büszkék lakóhelyünk Belvárosára, ezért ennek megismertetése a 

gyerekekkel mindenképp fontos feladat. Ezen a foglalkozáson ezeket az értékeket próbáljuk 

feltárni, s a gyerekek érdeklődését felkelteni, hogy nyitott szemmel és szívvel tekintsenek közvetlen 

környezetükre, s legyenek arra büszkék. 

Fejlesztési célok 

Honismeret bővítése; az ősök, elődeink iránti tisztelet kialakítása; az épített környezetünk 

megbecsülésére és védelmére nevelés, értékőrzés; lakóhelyünk múltjának megismerése, megértése, 

emlékeinek, hagyományainak tiszteletére, ápolására, megbecsülésére nevelés. 

Tevékenységek 

1. Előzmények (a kirándulást megelőző napokban)  

a, Gyűjtőmunka:  

- A gyerekek gyűjtsenek képeket, könyveket városunk múltjáról, búvárkodjanak a könyvtárban a 

Belváros történetével kapcsolatban 

- Érdeklődjenek, gyűjtsenek információkat a városrészről idősebb családtagoktól 

b, Mesehallgatás: Palásti Annuska: Mese egy tyúkról (1. sz. melléklet) 

2. Szervezés (10 perc) 

Kerékpárral közelítjük meg a Tisza-gáton úticélunkat, Csongrád Belvárosát.  

3. Barangolás a Belvárosban 

Lakóhelyünk legrégebbi városrészének (élő skanzen) megismerése. 

Első állomás: Szent Rókus templom – a „Belsőváros ékköve” (10 perc) 

Az épület rövid bemutatása: Csongrád legrégebbi épen maradt épülete (sokszori átépítés után a 

szentélyt a törökök alakították ki dzsáminak, az épület 1542-es megszállás előtt néhány évtizeddel 

épülhetett keresztény templomnak). 

1784 óta hívják Szent Rókus templomnak. Nevét a pestisből gyógyulók védőszentjéről kapta. A 

mennyezet képei a csongrádi emberek életét mutatják be. Az egyiken halászokat, kubikosokat 

Máriával és a Nagyboldogasszony templommal, a másikon Jézus látható a Szent Rókus templom 
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előtti fiatalokkal, aratókkal. Tornyának alapjait 1808-ban rakták le, szentélyét valószínűleg egy török 

kori nyolcszögletű épület maradványaira emelték.  

Második állomás: Látogatás a Tájházban (Gyökér u. 1.) – egykori halászház (20 perc) 

A hagyományos építkezési mód és előnyeinek (vályogfal, nádtető) megfigyelése; ismerkedés a 

korabeli halász- illetve kubikosházak berendezési és használati tárgyaival.  

Megjegyzés: A látogatás során a Tájház idegenvezetője lesz segítségünkre.  

Harmadik állomás: Séta a Belváros zegzugos , tekervényes utcáin (10 perc) 

Ismerkedés a „beszédes” utcanevekkel, pl.: Öregvár utca, Gyökér u., Ék u., Vár köz 

Problémafelvetés: Mire utalhatnak az utcanevek?  

Megjegyzés: A Belváros az Alföld egyetlen település méretű műemlék együttese. Az itteni utcanevek 

vélhetően a már régen elpusztult Csongrádi Várra (Fekete város - Csernigrád) utalnak, így 

valószínűleg a település a köré alakult ki. Innen erednek az utcanevek Pl.: Vár köz, Öregvár, stb. 

Negyedik állomás: Mesetúra (30 perc) 

– Városunk egykori mesemondójának, Palásti Annuska emlékhelyének felkeresése (Ék köz). 

Megjegyzés: Túránkat a Népmese napjára (szept. 30.) tervezzük. 

Játékok:  

a, Jut eszembe… 

Játékszabály:  

Körbeálljuk a mesemondó emlékművét. Egy gyerek vállán mesetarisznya van, amiben „hamuban 

sült pogácsa”. Ő mond egy állítást arról, ami a mesékről általában eszébe jut. Így kezdi a mondatot: 

„Nekem a meséről… jut eszembe.” Ezután átteszi a jobbról mellette álló kisgyerek vállára a 

tarisznyát, aki tovább folytatja az ő gondolatával. Addig folytatódik a játék, amíg körbe nem ér a 

tarisznya. A játékkedvtől függően több kört is megtehet. A végén elfogyasztjuk a „mesebeli” 

pogácsát. 

Eszköz: tarisznya, egy nagyobb pogácsa. 

b, Adj király katonát!  

A játékban láncot alkotva két csapat vesz részt egymással szemben. A játék célja, hogy a csapatok 

tagjai az ellenfél csapatláncának nekifutva átszakítsák azt, hogy onnan egy (korábban) ellenséges 

játékost maguk mellé állítva a saját csapatuk létszámát megnöveljék egészen addig, míg a másik 

csapatból kizárólag egy fő marad a játékban. 

Játékszabály: 

Először is feláll a két csapat egymással szemben. Aztán az egyik csapat elmondja a mondókát: „Adj, 

király, katonát!” Az ellenséges csapat: „Nem adunk!” A (Mi) csapatunk: „Akkor szakítunk!” Az 
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ellenség: „Szakíts, ha bírsz!” Ekkor a csapatból kiválasztott ember nekirohan az ellenség láncának 

és ennek két következménye lehetséges:  

- Sikerül áttörni a falat és a két gyerek (akit átszakított a játékos) közül kiválasztja az egyiket, és 

átviszi a saját csapatába.  

- Ha nem sikerül átszakítani, a szakító áll át abba a csapatba, amit megtámadott! Ezután ugyanezt 

teszi a másik csapat is.  

Ez addig folytatódik, amíg az egyik csapatban már csak egy fő marad.  

c, Mocsárjárás 

Játékszabály: Az indulók felállnak a rajtvonalra. A célvonal 10-15 méternyire van. Minden induló 

3-3 üres konzervdobozt (vagy féltéglát, de legjobb, ha deszkából előre fűrészelünk megfelelő 

méretű kis lapokat) kap. Adott jelre ezeken lépegetve kell a célvonal felé elindulniuk, anélkül, hogy 

lábuk a földet érintené. A játékosok tehát a rajtvonalban felállnak két dobozra, majd indításkor a 

harmadikat maguk elé a földre téve, egyik lábukkal arra lépnek, a felszabadult dobozt pedig 

felemelve, maguk elé teszik és így tovább. Akinek földet ér a keze vagy a lába, elölről kell kezdenie.  

Eszköz: tanulónként 3-3 db 20x20 cm-es falap 

4.Vissza az iskolába – kerékpárral a Tisza-gáton 10 perc 

 

2. Élet a mezőn 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Lakóhelyünknek nem csak az épített környezete kínál értékes felfedeznivalókat, hanem a természeti 

környezete is. A Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület a Tisza bal partján 806 hektár 

területen helyezkedik el, és különleges természet megőrzési és madárvédelmi terület. Gazdag 

növény és állatvilága (129 védett növény- és állatfaj) számtalan érdekességet, élményt, apró csodát 

tartogat a gyerekek számára, akiknek életkori sajátossága a természethez való vonzódás, annak 

megismerése és megértése iránti vágy.  

Fejlesztési célok 

A természet megismerésére, szeretetére és tiszteletére nevelés. A természeti értékekhez fűződő 

pozitív életérzés kialakítása.  

Tevékenységek 

1. Előzmény: 

- Zenehallgatás - Móra Ferenc: Sétálni megy Panka (Halász Judit előadásában) 

- A mező növény- és állatvilága című film megtekintése 

2. Szervezés (15 perc) 

Gyalogtúra a Nagyrétbe 
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Úti célunkat a Tisza-gáton közelítjük meg. A pontonhídon átkelünk a Tisza bal partjára, ahol rövid 

sétával érjük el a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Területet.  

3. A Nagyrét növény- és állatvilága 

a) Játék: 

- Fülelő (2 perc) 

A játék menete: A játékosok kényelmesen elhelyezkedve becsukják a szemüket, és 2 percig 

csendben fülelnek környezetük zajaira. Az idő letelte után tapasztalatcsere: ki hányféle hangot 

tudott azonosítani. Melyek voltak a kellemes és melyek a kellemetlen hangok? El lehet-e úgy 10-ig 

számolni, hogy például madárcsicsergést ne halljunk? 

- Napraforgó (2 perc) 

A játék menete: A csoport állva egy napraforgó táblát alkot. Mindenki egy-egy szál napraforgó, 

kivéve a Napot, aki körülöttük a napszaknak megfelelően körbefordul. A napraforgó tányéroknak 

(az arcoknak) követniük kell a Napot a megfelelő ritmusban. Először nyitott szemmel, majd csukott 

szemmel. 

b) Őszi betakarítási munkák megfigyelése (10 perc) 

Kukorica vagy napraforgó aratása. 

Megjegyzés: előzetes egyeztetés szükséges a helyi gazdákkal, hogy az adott időpontban az aratás 

folyamatát meg tudjuk figyelni. 

Irányított megfigyelés:  

- Mi végzi az aratást? (gép, kombájn) 

- Ki irányítja a kombájnt? (ember) 

- Vajon régen is így arattak? 

- Miért gépesítették ezeket a munkákat? 

- Mi történik a learatott terméssel? (elszállítják, szárítják) 

Kukoricamorzsolás bemutatása  

Ismeretközlés: Régen kézzel törték le a kukoricacsövet a szárról. Lovaskocsival behordták, majd a 

házak udvarán vagy a csűrben, pajtában fosztották le a csőről a csuhét (bemutatás). 

A kukoricacsőről azután lemorzsolták a szemeket. 

- Ki szeretné kipróbálni? 

- Ki tudja, hogyan nevezzük a kukoricacsőnek azt a részét, ami a kezünkben maradt? (csutka) 

Ebből régen a felnőttek a gyerekeknek játékot készítettek a hosszú téli estéken.  

Eszköz: néhány kukoricacső 

c) A Nagyrét növényvilága 

Játék: Virágóra (1 perc) 
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Játék menete: A csoport tagjai különböző időben nyíló virágokat személyesítenek meg (hajnalka: 

reggel, pitypang: délelőtt, tulipán: délben, estike: este). A Nap (valamelyik játékos) körbejár 

körülöttük, s ki-ki a megfelelő időben nyitja ki szirmait (emeli fel a fejét), illetve zárja össze (hajtja 

le). Először nyitott szemmel, majd csukott szemmel. 

Miniatűr kép „komponálása” (10 perc) 

Eszköz: gyermekenként egy-egy 6*6-os „varázspapír” (kartonra ragasztott kétoldali ragasztó), 

növényhatározó. 

Instrukció: Kaptok egy kis négyzet alakú varázspapírt. Gyűjtsetek minél több apró növénydarabkát, 

magokat, terméseket, és alkossatok belőlük egy szép színes őszi képet. Először tervezzétek meg, és 

csak utána dolgozzatok!  

Ügyeljetek arra, hogy csak a lehullott növényi részeket használjátok!  

- Miért nem húzzuk fel gyökerestől a növényeket? (Következő évben nem fog kihajtani.) 

Munkák értékelése: „Tárlatvezetés” 

- Mutasd be a képedet! Mit ábrázol? 

- Milyen színeket találtatok? (ősz színei) 

- Milyen növényeket használtatok fel? 

Megjegyzés: A gyerekek számára ismeretlen növényeket Növényhatározó segítségével azonosítjuk 

be.  

A Nagyrét leggyakoribb növényei: farkasalma, szeder, fehér mécsvirág, süntök, vadkomló, réti 

iszalag, nyílfű. 

d) A Nagyrét állatvilága 

Madarak 

Játék: A toll tudománya (2 perc) 

Keressenek a gyerekek elhullatott madártollakat. 

Ujjaikkal formázzanak hozzá keretet. Ebbe rakják be a tollat és nézzenek a nap felé. Szépen 

kirajzolódik a toll szerkezete, látni fogják, hogyan töri meg a fényt a toll, hogyan szedi szét a nap 

fényét a szivárvány színeire.  

Vizsgálják meg a toll kitűnő vízlepergető tulajdonságát. Gyengéden húzzuk szét a tollszövedékét és 

nézzük meg kézi nagyítóval szerkezetét. Próbáljuk „visszacipzározni” a toll széthúzott lemezét. 

Megfigyelések: Távcsővel minél több madár megfigyelése a levegőben (5 perc) 

Gyakori madarak ezen a vidéken: barázdabillegető, tengelic, tövisszúró gébics, bakcsó, egerészölyv, 

barna réti héja, vetési varjú, mezei pacsirta. 

Megjegyzés: Néhány gyakoribb madár röpképét kinyomtatva magunkkal visszük, és ez alapján 

próbáljuk beazonosítani a levegőben megfigyelt madarakat. 
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Irányított beszélgetés:  

- Miért köröz a madár a levegőben? 

- Milyen zsákmányra vadászik? Mit talál itt? 

- Milyen tulajdonsága teszi ezt lehetővé? (Visszacsatolás az előzetesen megtekintett filmben 

látottakra.) 

Eszköz: madártollak, madarak röpképe kinyomtatva A/4-es méretben 

Rovarok 

Játék: 

- Hangyasavas tenyerek (2 perc) 

Elsősorban fenyőerdőben járva találkozhatunk hangyák által felhalmozott tűlevél kupacokkal. 

Gyors egymásutánban tenyerünkkel csapkodjunk körülbelül tízszer a kupacra (a gyors mozgás miatt 

a hangyák nem tudnak kezünkre mászni!), s tenyerünket szagoltassuk végig a csoporttal. A 

legváltozatosabb fintorokkal fognak reagálni, hiszen, ha támadás ér egy hangyabolyt, védekezésül 

hangyasavat fecskendeznek ki, s ennek erős szagát érezhetjük tenyerünkön. Engedjük, hogy a 

bátrabbak is kipróbálják, de vigyázzunk arra, hogy ne romboljuk szét a hangyabolyt. A hangyák 

szaganyaggal jelölik meg az utat, melyet követőik a csápjaikban lévő szaglásszervvel érzékelnek. Így 

jönnek létre a menetelő hangyaoszlopok is. 

- Rovarleső (8 perc) 

Minden gyermek a kezében lévő bogárnézegető pohárba óvatosan egy-egy rovart helyez. Megfigyeli 

testtájait, lábait, színét, mintázatát. Ezt követően szabadon engedi. Ha idő van, több rovar 

vizsgálatára is sor kerülhet. 

Irányított beszélgetés: 

- Hány részből áll a teste? (testtájak) 

- Hány lába van? (6) 

- Milyenek a lábai? ( Kicsi részekből, ízekből áll) 

- Mi figyelhető meg a fejükön? 

- Milyen a színe, mintája? 

Megjegyzés: Amelyik rovart nem ismerjük fel, a Rovarhatározóból tájékozódunk. 

Eszköz: bogárvizsgáló poharak, nagyítók, Rovarhatározó 

Emlősök 

- Háziállatok a réten: a nagyréti tanyáknak köszönhetően a háziállatokat is meg tudjuk figyelni (pl. birka, 

szarvasmarha, ló, kecske) 

Irányított megfigyelés:  

- Hogyan hasznosítja az ember a rétek, legelők növényeit? (Legeltetés, kaszálás). 
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- Mivel táplálkoznak ezek az állatok ilyenkor? 

- Télen mit esznek? ( Az ember szerepe az állattok gondozásában) 

b, Vadon élő állatok: őz, mezei nyúl, sün, mezei cickány, róka megfigyelése távcsővel 

Irányított beszélgetés; élmények meghallgatása; mesék. dalok gyűjtése mezei állatokról 

Daléneklés: Hová mégy te kis nyulacska 

Játék: Báránykák és farkasok (5 perc) 

Játékszabály: a csoport két tagja farkas, a többiek a bárányok. A bárányok énekelnek, a farkasok 

pedig közöttük sétálnak. Amikor a farkasok „üvöltenek” a báránykákat elkaphatják. Ha két 

báránykának sikerül egymásnak háttal állni, akkor „házba” menekültek. Az elfogott báránykák is 

farkasokká válnak. 

4. Szervezés: Vissza az iskolába gyalogosan a Tisza – gáton (15 perc) 

 

3. „Őszölő”  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A foglalkozáson a gyerekek ősszel kapcsolatos ismereteinek játékos formában történő 

alkalmazására kerül sor. Mivel a játék az igazi gyermeknyelv, segítségével a tanulási helyzet igazi 

örömforrás lehet. Ezt még inkább fokozza az, hogy a szülőket is bevonjuk a játékos versenyekbe, 

így még meghittebb, családiasabb lesz a légkör.  

Fejlesztési célok 

Szabályok elfogadása- szabálytudat fejlesztése; az egymásra figyelés képességének fejlesztése; 

mások sikereinek elismerése és tiszteletben tartása; a játékos feladatokkal a gyermeki rácsodálkozás 

képességének fenntartása. 

Tevékenységek 

1 .Előkészületek: 

- Az iskola „Violinkulcsos” udvarrészét a délelőtt folyamán a nevelők, szülők segítségével 

feldíszítjük őszi termésekkel, szalmabálákkal, szárkúpokkal, falevelekkel, stb. 

- Az előző napokban „Tökmeghívót” barkácsolunk papírból a szülők számára 

- Minden gyerek egy tökkel érkezik a foglalkozásra, ez a „beugró”. 

- Almát süttetünk az iskola konyháján uzsonnára a gyerekeknek és a vendégeinknek, ehhez a mézes-

diós almát előkészítjük 

- A sorversenyekhez szükséges eszközöket előkészítjük: szőlőfürtök, diók, talicskák, tökök, zsákok, 

seprők, kukoricacsövek, szakajtók, zsámolyok 

2. Zenés hangulati előkészítés – Ősz szele zümmög… címmel (15 perc) 

Helyszín: az iskola udvara (rossz idő esetén a tornaterem) 
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Iskolánk zenetanárai rövid kis műsorral kedveskednek megzenésített versekből, ismert 

népdalokból. 

Instrukció: Akinek kedve van, bekapcsolódhat a közös éneklésbe, akár még táncra is perdülhet. 

3. „Gyerobik”: - zenés bemelegítő torna az udvaron a szülőkkel (5 perc) 

Zene: Alma együttes – Almamánia 

Instrukció: Tornázzunk együtt! Melegítsük be tagjainkat, szükség lesz rá! 

4. ”Terménybetakarító” sorversenyek 

Szervezés:  

- 3*6 fős csapatok kialakítása (3 gyerek + 3 felnőtt) 

- a csapatokkal szemben egy-egy zsámoly elhelyezése, erre kerülnek a kellékek, ill. ezt kell majd a 

csapatoknak megkerülni a feladatok során. 

a) Szüret (5 perc) 

Eszközök: csapatonként egy-egy fürt szőlő, zsámoly 

Kerettörténet: ősz van. Megérett a szőlő. Csak úgy mosolyognak a szőlőszemek a fürtökben. Alig 

várják, hogy a szorgos kezek leszüreteljék őket. Igyekezni is kell, mert a seregélyek már így is nagyon 

megdézsmálták a termést. 

A játék menete: a zsámolyra feláll egy-egy segítő, a kezében szőlőfürt. Ő a szőlőtőke. A többiek a 

szüretelők, akik egyesével odafutnak a szőlőhöz, egy szemet leszüretelnek, majd a zsámolyt 

megkerülve oda-vissza futással váltanak. 

b) Takarmány szállítása (5 perc) 

Eszköz: csapatonként egy-egy talicska és tök 

Kerettörténet: megértek a tökök is. A gazdának be kell hordania a földről, mert különben a 

közeledő fagyok tönkreteszik a termést. 

A játék menete: a talicskát a „gazda” (szülő) tolja, amiben egy gyerek ül, ölében egy tökkel. A 

talicskával elfutnak a zsámolyig, ahol a gyerek kirakja a tököt a zsámolyra, majd a zsámoly 

megkerülésével visszafutnak a csapathoz. Ott egy másik kisgyerek ül be a talicskába, amit a 

következő „gazda”(szülő) tol el a zsámolyig. A tököt ismét a talicskába rakják, megkerülik a 

zsámolyt és visszafutnak a csapatukhoz. A játék addig folytatódik, amíg minden gyerek és felnőtt 

sorra nem került. 

c) Kukoricamorzsolás (5 perc) 

Eszköz: csapatonként egy-egy cső kukorica és szakajtó minden zsámolyon 

Kerettörténet: kukoricafosztás után a kukoricacsöveket felhordták a padlásra száradni, mert szárítás 

után könnyebben tudták morzsolni. 
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A játék menete: a zsámolyokon egy-egy szakajtó, benne egy kukoricacső. Az első játékos odafut a 

szakajtóhoz, morzsol egy keveset, majd visszafut a csapathoz, és indulhat a következő játékos. 

Mindenkinek csak egy keveset kell morzsolnia, de az utolsó játékos a morzsolás után már az üres 

csutkával szalad vissza. A játéknak ekkor van vége. 

d) „Gabonát viszek a malomba” (5 perc) 

Eszköz: csapatonként egy-egy zsák 

Kerettörténet: a learatott búzát a gazda zsákokba tölti, és elviszi a malomba, ahol a molnár megőröli, 

és liszt lesz belőle. A lisztből azután a pék süt finom kenyeret. 

A játék menete: az első kisgyerek belelép a zsákba, amit az egyik szülő a hátára vesz, és mint 

„gabonával teli zsákot” elvisz a zsámolyig, azt megkerülve visszaszalad vele a csapathoz. Ezután a 

következő gyerek bújik a zsákba, és egy másik felnőtt viszi őt ugyanígy. A játék addig folytatódik, 

amíg mindenki sorra nem került. 

e) Diósöprés (5 perc) 

Eszköz: csapatonként egy-egy seprő, szakajtó és négy dió 

Kerettörténet: az érett diók lepotyogtak a fáról. Össze kell seperni.  Abból lesz csak igazán finom 

csemege majd a hosszú téli estéken! 

A játék menete: az első játékos négy szem diót seprővel „elterelget” a zsámolyig. Ott összekapkodja 

a diókat, a szakajtóba rakja, majd visszaszalad a csapatához. A seprőt átadja a következő játékosnak, 

aki odaszalad a szakajtóhoz, és visszasepri a diókat. A következő játékosok hasonlóan cselekszenek. 

f) Költöző madarak (5 perc) 

Eszköz: csapatonként egy-egy zsámoly 

Kerettörténet: augusztus végén, szeptember elején a költöző madarak is útra kelnek. Hosszú és 

fáradságos utat tesznek meg, mire olyan melegebb vidékre érnek, ahol télen is találnak táplálékot. 

A mi kis költöző madarainknak (gyerekek) könnyebb dolga lesz, mert a „madárszülők” maguk 

költöztetik el a fiókáikat. 

A játék menete: csapatonként két-két szülő a kezével összekapaszkodik, és arra ültetve a gyerekeket 

egyesével hordják át őket a zsámolyra, ahol a három kismadár összekapaszkodva várja, hogy a 

harmadik szülő értük jöjjön, és egyenként vigye a hátán vissza a csapathoz. 

g) Legelőről behajtás (5 perc) 

Eszköz: csapatonként egy-egy zsámoly 

Kerettörténet: Szeptember végén, Szent Mihály napján az állatokat is behajtották a legelőről, és a 

pásztorok számot adtak gazdájuknak a rájuk bízott jószágokról. A gazda kifizette őket, és nagy 

mulatozás következett. Ünnepeltek, lezárták a gazdasági évet. 
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A játék menete: Két játékos (pásztor) a csapattagokat (állatkák) oldalazó futással terelgetve maguk 

között egyenként „beterelik” az istállóba, vagyis a zsámolyt megkerülve vissza a csapathoz. 

5. Kézműves foglalkozás - töklámpás faragása (30 perc) 

Szervezés:  

- Az udvaron asztalok elhelyezése 

- Újságpapírok és tökök előkészítése 

- Szemeteszsákok előkészítése a hulladéknak 

A munka menete: 

- A tökfaragáshoz a gyerekek szüleikkel elfoglalnak egy-egy helyet az asztaloknál, és saját ötleteiket 

megvalósítva szülői segítséggel töklámpást faragnak. Késről mindenki maga gondoskodik. A 

balesetveszély miatt fokozott figyelem és óvatosság szükséges. 

- A kész „alkotásokból” kiállítást rendezünk a „Violinkulcsos udvar”-ban, majd a lámpásokba 

teamécseseket helyezve meggyújtjuk azokat. 

- Közös verselés a lámpások körül:  

Tóth Ágnes: Tökös versike 

 

Tök a fejem nagy és kerek, 

Az egész kert rajtam nevet. 

Apámra a tökre ütök, 

De nem vagyok tökkelütött. 

Nevethet a zöld csőcselék, 

Leszek én még tökfőzelék. 

6. Lakmározás a mézes sültalmából (5 perc) 

Szervezés: sült almák tálalása az udvari asztalokon 

 

4. Téli jeles napok (Adventi ünnepkör) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Felgyorsult világunkban fontos, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg a hozzájuk érzelmileg közel 

álló karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó helyi népszokásokkal, néphagyományokkal. Ismerjék meg 

az ősi kézműves technikákat, a természetes anyagok felhasználásának lehetőségeit és előnyeit a 

mindennapi életben.  

Fejlesztési célok 

Az ünnepi készülődéssel hagyományaink tiszteletére nevelés, a közösségi érzés erősítése az örömteli 

tevékenykedéssel, egymás megbecsülésére, elfogadására nevelés. 
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Tevékenységek 

1. Előzmény 

- Adventi kalendárium barkácsolása 

- Látogatás az „Élő Betlehembe” (Adventi vásár színhelye) 

- Séta a Mikulás-házhoz 

- Egy adag mézeskalácstészta összeállítása 

- Egy adag mézeskalács kisütése 

2. Szervezés (5 perc) 

Megjegyzés: Városunk Belvárosának (Óváros) régi kézműves házai hangulatos helyszínt 

biztosítanak hagyományőrző foglalkozásunkhoz. 

- Utazás a belvárosi kézműves házakhoz helyi járatos autóbusszal 

3. Néphagyományok az adventi ünnepkörben (16 perc) 

Irányított beszélgetés:  

- Milyen téli ünnepeket ismertek? 

- Hallottatok-e már olyan népszokásról, hagyományról, ami ezekhez az ünnepekhez kapcsolódik? 

(Élmények, ismeretek meghallgatása) 

Új ismeretek nyújtása:  

- Milyen hónapban vagyunk? (december) 

- Ezt a hónapot Karácsony havának is szokás nevezni 

a) Advent 

A Karácsonyt megelőző négy hetet adventnek nevezzük. Ez a Jézus születésére való várakozás, a 

lelki előkészület ideje. Régen ebben az időszakban tilos volt a zene, nem rendeztek bált, lakodalmat, 

mert karácsonyig böjtöltek. 

- Ki tudja, mit jelent a böjt? 

Advent időszakában hajnali misére jártak az emberek. A hajnali 5 órai harangszóra felkeltek, és 

gyalog mentek a misére. Ez volt a roráté. Ezt a hagyományt napjainkban egyre kevesebben őrzik, 

inkább csak az idősebb vagy mélyen vallásos emberek.  

- Milyen szokást ismertek még, ami az adventhez kapcsolódik? (adventi koszorú) 

Beszélgetés a koszorú gyertyáinak színéről. 

- Hány gyertya van az adventi koszorún? Miért? 

- Milyen színűek? (3 lila, 1 rózsaszín)  

- Mit jelentenek ezek a színek? (lila a böjt, bánat; rózsaszín az öröm színe) 

- Mikor gyújtjuk meg a gyertyákat? 
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b) Miklós napja – December 6. 

- Ki volt Szent Miklós? (Háttérinformáció: Szent Miklós eredeti legendája: 

http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/legenda.htm) 

- Ehhez a naphoz fűződik egy régi népszokás.  

Miklós előestéjén Krampuszoknak öltözött legények járták a lányos házakat. A nagy lányokat jól 

elverték. A kicsi gyerekes házaknál az apa, nagyapa vagy egy férfi rokon öltözött be Miklósnak. 

Láncukat csörgették, vesszőből font virgáccsal fenyegettek. A gyerekeket kikérdezték arról, hogy 

tudnak-e imádkozni, jók voltak-e. Sokszor a kicsi gyerek úgy megijedt, hogy az ágy alá bújt.  

Erre az estére ki kellett takarítani a cipőket, csizmákat, úgy állították ki az ablakba. Reggelre alma, 

dió, füge volt benne.  

c) Luca napja - december 13.  

Ez az esztendő legrövidebb napja. Ez a nap tele volt tilalmakkal, jóslásokkal, melyek a következő 

évre befolyással lehettek. 

- Nem volt szabad varrni, mert „bevarrják a tyúkok fenekét” (nem tojnak). 

- Luca széke. Ezen a napon kezdték faragni. Minden nap faragtak rajta, de csak december 24-re 

készült el. Aki erre az éjféli misén felállt, úgy tartották, meglátta a boszorkányt. Ha a boszorkány 

észrevette, menekülni kellett. Eközben mákot szórt a menekülő, mert míg a boszorkány összeszedi, 

addig elmenekülhet, nem tudja megrontani a boszorkány. 

- Férjjóslás: A férjhez menő lányok gombócot főztek, 13 db-ot. Ezekbe cédulákra 1-1 legény nevét 

írták. Főzni kezdték. Amelyik gombóc először feljött a víz tetejére, az mutatta meg a jövendőbelije 

nevét.  

d) December 24. – Karácsony előestéje („Szenteste”) 

Szigorú böjtöt tartottak, csak az éjféli mise után volt szabad húst enni.  

December 25-26. - Jézus születésének ünnepe. 

Nem lehetett dolgozni, csak a jószágot megetetni. Szentmisére mentek az emberek. A család együtt 

ünnepelt.  

Megjegyzés: Az idő rövidsége és a gyerekek életkora miatt a Karácsonyi ünnepkört nem a teljesség 

igényével tekintjük át.  

4. Kézműves foglalkozások 

Első foglalkozás: Mézeskalácssütés és díszítés (2x15 perc) 

Helyszín: Mézeskalács ház 

Szervezés: két csoport kialakítása. 

Az első csoport szaggatja, süti a mézeskalácsot. 

A második csoport díszíti. 
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15 perc után a két csoport helyet cserél. 

Megjegyzés: Az idő rövidsége miatt előzetesen kisütünk egy adag tésztát, hogy az egyik csoport már 

díszítéssel kezdhessen, ill. előzetesen összegyúrunk egy adag nyers tésztát, mivel annak egy éjszakát 

pihennie kell sütés előtt. 

Eszközök, anyagok: egy adag nyers mézes tészta, nyújtódeszka, nyújtófa, mézes sütőformák, liszt, 

tepsi, sütőpapír, dekortoll (cukormáz), díszítő népi motívumok fénymásolva A/4 méretben, egy 

adag kisült mézeskalács 

Második foglalkozás: Kézi szövés-fonás (17 perc) 

Helyszín: Kosárfonó műhely 

Többféle kézi fonástechnika bemutatása. A gyerekek a hengeres fonás technikájával ismerkednek 

meg. 

- Karkötőt fogunk készíteni, amit karácsonyra el is ajándékozhattok. 

Eszközök: kör alakú sablonok, színes Catania fonalak. 

A sablon leírása: Egy keményebb kartonból készült 8 cm átmérőjű körlap, aminek szélén egymástól 

egyenlő távolságra 8 db 2 cm mély bevágás van, a közepén pedig egy kis lyuk (2. sz. melléklet). 

A fonás menete: 

- 7 szál kb. 30 cm hosszú tetszőleges színű fonalat összecsomózunk az egyik végénél úgy, hogy 

maradjon annyi fonal a befejezéshez, amivel össze tudjuk kötni a karkötő két végét. 

- A kör közepébe behúzzuk a csomónál a 7 szálat úgy, hogy alul legyen a csomó. A szálakat 

eligazgatjuk, mindegyiket egy-egy vájatba. Egy vájatba nem fog jutni fonal. Ez üresen marad. 

- Az üres vájatot az óralap hármasához fordítjuk. 

-A felette lévő 3. szálat behúzzuk az üres vájatba, majd az így üresen maradt vájatot ismét az óra 

hármasához fordítjuk. 

- Ismét a felette lévő harmadik szálat húzzuk az üresbe, és így folytatjuk tovább. 

A sablon alatt egyre nő a fonatunk. Addig folytatjuk, amíg a csuklónkat át nem éri a fonat. Ezután 

összecsomózzuk a két végét, és felkötjük a csuklóra az elkészült karkötőt. 

Megjegyzés: Ha az idő rövidsége miatt nem tudjuk befejezni a munkát, akkor az iskolában majd 

folytatjuk. 

Harmadik foglalkozás: Nemezelés (17 perc) 

Helyszín: Textiles ház 

Eszközök, anyagok: natúr színű bundagyapjú, színes szalaggyapjú, kötöző fonal, nemezelő tű 

A nemezelés története: ősi kézműves technika, amit már honfoglaló őseink is használtak a 

lakóhelyül szolgáló jurtasátrak vagy a ruházatuk vagy akár a sátraikat díszítő szőnyegek 
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elkészítésekor. Állatszőrből készült, és a forró vizes gyúrás hatására az egyre inkább 

összetömörödött szőrből egy erős anyag keletkezett. Ez volt a nemez. 

Instrukció: 

- Többféle nemezelő technika létezik, mi ma száraz nemezeléssel karácsonyi angyalkát készítünk. 

A munka menete: 

- Összefogunk egy maroknyi bundagyapjút. Ez lesz az angyalka teste. 

- Az egyik végénél kis fejet képezve a nyakánál elkötjük. 

- Színes szalaggyapjúból hajat teszünk a fejére, és nemezelő tűvel, annak gyakori szurkálásával 

rádolgozzuk (a szálak összetapadnak). 

- A testére is tehetünk színes szalaggyapjút, amit fonallal erősítünk hozzá. Ez lesz a ruhája. 

- A szárnyat az angyalka hátára vékony szalaggyapjúval erősítjük. 

Megjegyzés: A fonást és a nemezelést a két csoport egyszerre végzi, majd cserélnek. A 

kézművesházak egymás mellett találhatók, így nem vesz túl sok időt igénybe a helyszínváltás. 

5. Szervezés: Vissza az iskolába helyi járatos autóbusszal (5 perc) 

 

5. Barangolás a Holt-Tisza partján 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Nevükkel ellentétben a holtágak igenis élettel teli helyek. A Holt-Tisza partján barangolva meg is 

győződünk erről. 

Fejlesztési célok 

Természettisztelő gondolkodási és cselekvési kultúra kialakítása a gyermekekben. Legyenek a 

szülőföld természeti, környezeti értékeinek védelmezői. 

Tevékenységek 

1. Előzmény:  

- A Vad Magyarország című film megtekintése (Török Zoltán filmje) 

- A vízpart növény-és állatvilága: képek nézegetése, beszélgetés a képekről; élmények meghallgatása 

- Serházzug - Az élő holtág című film megtekintése 

- Játék: Mi kerüljön a hátizsákba? (távcső, meleg tea, gyűjtős doboz) 

2. Szervezés (5 perc) 

- Séta a Holt-Tisza partjára  

3. A Serházzugi Holtág kialakulása (4 perc) 

a) Mire utalhat a Holt-Tisza elnevezés? (vélemények meghallgatása) 

Új ismeretek nyújtása: régen a Tisza sokkal kanyargósabb volt, mint ma, és az emberek is 

gyakrabban utaztak távolabbi helyekre hajóval. Az út azonban hosszú volt a kanyargós folyón, ezért 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
119 

 

is vált szükségessé a kanyarulatokat átvágni. Az így levágott kanyarulatokból keletkeztek a holtágak. 

Ezt a munkát nevezték folyószabályozásnak. Ha felülről néznénk le a városra, egy patkó alakú 

holtágat látnánk. (Utalás az előzetesen megtekintett filmre.)  

b) A Serházzug elnevezés eredete: 

A Sporttelepnél megállva jól belátható a terep. Valamikor régen itt egy vendéglátóhely működött, 

amit Serháznak (Sörház) neveztek. Innen kapta nevét a teljes holtág. 

4. A Serházzugi Holtág életközössége  

Megjegyzés: február 2. a Vizes Élőhelyek Világnapja. A foglalkozás időpontjának tervezésénél ezt 

is figyelembe vesszük. 

a) A holtág növényvilága: füzek , nádasok , gyékényesek  

Szomorúfűz (5 perc) 

A vízpart jellegzetes fája, nevét hosszan lelógó vesszőiről kapta. 

- Mutassuk a kezünkkel, hogyan helyezkednek el az ágai! 

- Melyik növénycsoportba tartozik? (lombhullató) 

Lándzsa alakú leveleit csak az avarszőnyegen figyelhetjük már meg, de sárgás vesszői már messziről 

hívogatnak, melyek kosárfonásra alkalmasak. 

Játék (10 perc) 

- Mi nem kosarat, hanem egy ügyességi játékot készítünk a fűzfa vesszőiből. Metszőollóval egy-egy 

ágat levágunk és abból minden gyerek egy kb. 5-6 cm átmérőjű karikát fon (bemutatás). 

A séta során keresünk egy-egy Y alakú ágat, s majd az elkészült fűzfakarikát rákötjük egy kb. 80 

cm-es spárga egyik végére, a másik végére pedig az Y alakú botot. 

A játék lényege, hogy a botot a kezünkben tartva, a karikát fellendítve próbáljuk a bottal elkapni a 

karikát. Versenyt is rendezhetünk. 

Eszközök, anyagok: metszőolló, tanulónként egy-egy fűzfaág, Y alakú bot és 80 cm spárga. 

Nádas (5 perc) 

Irányított megfigyelés:  

- A szélben hajladozó nádas (Vajon miért nem törik el a szélben?) 

A nád üreges szárának megfigyelése (A bütykök merevítik, kevésbé törékeny). 

- A levél megfigyelése (Óvatosan húzd végig az ujjadat a levél szélén! Milyennek érzed?). 

- Virágzata: barnás, puha. 

- Gyökérzete a tó mélyén, az iszapban ered. 

- A nádas jelentősége: nagy szerepe van a vizek tisztításában, megszűri a vizet a szennyeződésektől.  

- Felhasználása: építkezés (nádtető, nádszövet)  

- Nádaratás (régen kézzel, napjainkban géppel) – télen 
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Dalosjáték: Nád a házam teteje… (1 perc) 

Kísérlet: Vízvizsgálat (8 perc) 

Leírás: Egy kisebb üveg nyakára zsinórt kötünk, és a nádas szélén a mólóról vízmintát vételezünk. 

Ezután egy kisebb befőttesüveg szájára szűrőpapírt helyezünk, s erre öntjük a vízmintát. A vízben 

levő szennyeződések a szűrőpapíron fennakadnak, és tiszta víz csorog a befőttesüveg aljára. A 

szűrőpapírt bevisszük az iskolába és mikroszkóppal megvizsgáljuk majd a tartalmát.  

Eszköz: üvegpalack, kisebb befőttes üveg, spárga, szűrőpapír, mikroszkóp. 

A holtág ritkábban előforduló növényei még: gyékényes, tőzegpáfrány (védett). 

b) Állatvilág (10 perc) 

Halak 

- Vizes élőhely lévén milyen állat lehet legtöbb a tóban? (hal, béka, teknős, sikló) A gyerekek 

horgászattal kapcsolatos élményeinek meghallgatása. 

Leggyakoribb halfajták ezen az élőhelyen: nyurgaponty, dévérkeszeg, busa, amur, csuka, süllő, 

törpeharcsa. 

- Hogyan telelnek át a halak? (Iszapba fúrják magukat.) 

- Hogyan horgásznak télen? Ki látott már ilyet? (lékvágás) Lehetőség szerint ennek megfigyelése.  

Vízimadarak 

- Téli madárvendégek megfigyelése.  

Megjegyzés: Ez az ág evezésre alkalmas, ezért a vízi sportok kedvelt helye, így természeti értékekben 

kevésbé gazdag. Télen azonban az uszoda melegvíz-befolyása miatt több négyzetméternyi területen 

nem fagy be a víz, ezért szép számmal telelnek itt vízimadarak.  

- Mivel táplálkoznak? (A partközeli meder aljából szedegetik a táplálékot, rovarokat, csigákat, kisebb 

növényi részeket.) 

- Hogyan szerzik táplálékukat a vízben?  

- Mi segíti őket az úszásban? (Csónak alakú test, úszóláb) 

Madártoll vizsgálata (7 perc) 

- Tollászkodó madár megfigyelése 

- A toll szerkezete: a tollak ágai úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a cipzár fogai. A tollászkodó 

madár csőrével ezeket a szétnyílt cipzárakat húzza össze.  

- Miért tollászkodik? (Élősködőktől szabadul meg; A farok fölötti mirigyből zsírt ken szét a tollain, 

ezáltal ellenállóbb lesz a környezeti ártalmakkal szemben.) 

Kísérlet (10 perc) 

- Egy kis üveg olajba madártollat mártunk.  

- A tapasztalatok megbeszélése 
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- Mi történik a vízimadarakkal, ha olaj kerül a tóba, folyóba, tengerbe? 

Eszköz: madártoll, üveg, étolaj 

Madárvendégek etetése: Szabad-e etetni őket? (A 3 S szabálya: Soha, Sehol, Semmivel)  

Megjegyzés: Fontos, hogy a gyerekek megértsék , hogy a vadon élő állatoknak nem a 

„szeretetünkre” , hanem értő, saját szabályaik szerint élni hagyó, szemlélődő tiszteletünkre van 

szükségük. Az egyoldalú táplálással - pl. kenyér diéta – toll- és csontnövekedési rendellenességük 

(ún. „angyalszárny” betegségük) alakulhat ki. 

5. Az Aranysziget jelentősége (10 perc) 

Rövid sétával közelítjük meg.  

Ez egy földnyelv, ami Sárgavízre és Büdösvízre osztja a Holt-Tisza e szakaszát. 

a) Kialakulásának legendája 

Egy szerelmi történetre vezethető vissza, miszerint több vízimalom is működött itt egykor. Egy 

Szalkai Szabó Pál nevezetű vízimolnár fia szerelmes lett egy Aranyos nevű lányba. A legenda szerint 

egy nap elsüllyedt a malom, és a fiatal molnár kedvese is a habok között lelte halálát. Ettől kezdve 

a nép előbb Aranyos-, majd Aranyszigetként kezdte emlegetni ezt a területet.  

b) Élővilága: 

Tölgyes, illetve fenyőfélék 

- A lombhullató és örökzöld fafélék felismerése 

Az erdőt kb. 50 évvel ezelőtt telepítették ide, hogy majd innen pótolják a város kihalt fáit. Közben 

ezek a fák már hatalmasra nőttek, sűrű erdőt alkotva.  

Játék: Békás-tó (10 perc) 

Játékszabály: egy nagyobb kört rajzolunk a földre, ez lesz a Békás-tó, amelyben egy kiszámolt vagy 

kisorsolt gyerek, a gólya sétál. A többiek a békák. A körön kívül állnak és ingerkedve mondják:  

- Gólya, gólya, brekeke, Kell-e békapecsenye? Majd óvatosan belépnek a körbe, és ott így folytatják 

a mondókát: „Itt van már, tessék hát, fogj magadnak egy békát!” 

A gólya csak a körön belül mozoghat, csak ott foghat meg valakit. Hirtelen mozdulattal kell a békák 

után kapnia, hogy azokat váratlanul érje a támadás. Az érintés megfogásnak számít. Ellene a körből 

való kilépéssel lehet védekezni. 

6. Séta vissza az iskolába (5 perc) 
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6. Az ártéri erdő élővilága 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gyermekek a természet jelenségeit a valóságban, az élőlényeket a természetes élőhelyükön 

tanulmányozva ismerhetik meg legeredményesebben, felderítve az élővilág belső összefüggéseit és 

a környezettel való külső kapcsolatát.  

Fejlesztési célok 

Környezettudatos magatartás kialakítása; személyiségfejlesztés, attitűdformálás; ismeretek és 

szemléletmód alakítása, bővítése.  

Tevékenységek 

1. Előzmény: Felkészülés az erdei túrára 

- Játék: Te mit tennél a hátizsákba? 

Játékszabály: 

Körben ülünk.  

Az első gyermek azt mondja:- András vagyok, én hozom a hátizsákot.  

A második: - András hozza a hátizsákot. Én Misi vagyok, teszek bele szendvicset. 

A harmadik: - András hozza a hátizsákot, Misi tesz bele szendvicset. Én Klári vagyok, teszek bele 

egy olyan könyvet, amiből meg lehet mondani a fák nevét stb. (távcső, terítő, konzervbontó, 

esőkabát, stb.) 

- Erdei jegyzetfüzet készítése 

2. Szervezés: Átkelés komppal a Tiszán – gyalogtúra (10 perc) 

Megjegyzés: a hidat télire szétszerelik. December közepétől március közepéig nappal komp 

közlekedik a Tiszán. 

3. Az ártér fogalma, ökológiai jelentősége (3 perc) 

Háttérinformáció: Az ártér olyan szabad terület a folyó mentén, ami magas vízszint esetén víz alá 

kerül. Célja a víz kiöntésekor a jelentős vízmennyiség levezetése anélkül, hogy más hasznos 

területen kár keletkezne. 

a) Az ártér fogalmának megismerése 

Irányított beszélgetés során az ok-okozati viszonyok feltárása: A kora tavaszi hóolvadás, ill. 

esőzések következményeként a folyók megáradnak. Ha az áradás olyan mértékű, hogy a folyó kilép 

a medréből, elárasztja a meder és a gát közötti területet. Ez nem okoz akkora kárt, mintha például 

lakott területet öntene el a folyóvíz.  

b) Az ártér helyének meghatározása 

Instrukció:  

- Forduljatok arra, amerre a Tisza folyik!  
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- Most a Tisza melyik partján állunk? (bal) 

- Csongrád melyik partra épült? (jobb) 

4. Ismerkedés az ártéri erdők növényvilágával 

Az erdő uralkodó növényei a fák. 

a) Játék: Az én fám (4 perc) 

Szabály: A bekötött szemű játékost vezessük egy fához, és adjunk neki egy-két percet, hogy látását 

"kikapcsolva" a többi érzékszervével megtapasztalja a fát. Tapogassa meg a kérget, simogassa meg 

a leveleket, kóstoljon meg egyet, szagolja meg, hallgassa a lomb susogását, szagolgassa és tapogassa 

körbe a fa környékét, ha tudja, rázza meg a fát és érezze, hogyan mozog. Ezután vezessük vissza a 

nem túl messze lévő starthelyre. Most az a feladat, hogy nyitott szemmel is meg kell találnia a saját 

fáját. A tapasztalatokat átbeszélve, sok mindent megtudhatunk a fákról.  

b) Vizsgálódás párokban (10 perc) 

Az előző játékban kialakított párok az általuk kialakított fáról tanulmányt készítenek. 

Feladat:  

- Rajzoljátok le a fát közelről és távolról is! 

- Készítsetek róla kéregmintát: helyezzetek írólapot a fa törzsére, majd a zsírkrétát fektetve fogva 

satírozzátok át a kérget a papírlapon keresztül! 

- Gyűjtsetek levelet, termést, virágot! (az évszaktól függően) 

- Keressetek állat jelenlétére utaló nyomokat (pl. bagolyköpet, mókusrágta toboz, madárcsípte 

bogyó, toll, madárhang, bebábozódott rovar, pókháló, állati ürülék stb.) 

- Öleljétek át, fületeket tegyétek a törzsére, és hallgassátok a fátok nedvkeringését! 

- Keressetek olyan jellegzetességet, amiről a többi fa közül is felismernétek még becsukott szemmel 

is! 

Megjegyzés: A megfigyeléseket jegyzetfüzetben rögzítik. 

Eszköz: jegyzetfüzet, ceruzák, zsírkréta, írólap. 

c) Játék: Vak karaván (5 perc) 

A bekötött szemű játékosok az erdő egy bizonyos, kötéllel előre kijelölt szakaszán mennek végig, 

az utat többi érzékszervükkel minél alaposabban megfigyelve. Miután végigértek, elvesszük a 

kötelet, a játékosok leveszik a szemükről a sálat és megkeresik az utat vissza a kiindulópontig. 

Eszköz: kb. 20 m hosszú kötél 

5. Az ártéri erdő állatvilága (10 perc) 

a) Nyomkeresés 

Nyomokat keresünk az erdőben, majd a talált nyomokba gipszpépet öntünk, és néhány perces 

száradás után a nyomokat felszedjük. Nyomhatározó zsebkönyv segítségével beazonosítjuk. 
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Eszköz: gipsz, keverőedény és kanál, víz, Nyomkereső zsebkönyv 

b) Rovarkutatás (10 perc) 

Vizsgálódás az avarban korhadt farönkök alatt rovarok után kutatva. A talált rovarokat 

bogárvizsgáló pohárba téve figyeljük meg. 

Eszköz: bogárvizsgáló poharak 

Játék: Bogárfogócska (4 perc) 

Szükséges ehhez a játékhoz egy speciális, könnyen elkészíthető „bogárszemüveg”: a kerete 

polifoam (szivacs), az üvege kevéssé átlátszó csomagoló anyag, például buborékos nejlon és egy 

viszonylag sima terep. 

A bogaraknak jelentkező játékosok felteszik a szemüveget, és igyekeznek minél több élelmet, (azaz 

a többieket) elkapni. 

Itt beszélhetünk a rovarok látásáról, arról, hogy mi alapján tájékozódnak a rovarok, illetve más 

állatok (élénk szín, alak, mozgás, hang, szag). 

c) Madarak az erdőben 

Játék: Madárhang kereső (4 perc) 

Leírás: A játékosok húznak egy cédulát, melyen egy-egy madárnév, és az annak megfelelő 

madárhang van. Minden madárból kettő van. A kijelölt játéktéren jelre sétálni kezdenek a játékosok, 

közben az általuk húzott madár hangján „énekelnek”. 

Cél: Minél előbb megtalálni a madárpárt az éneke alapján. 

Lehetséges madárhangok: 

- sárgarigó: „huncut a bíró” 

- cinege: „nyitni kék” 

- zöldike: „zsír, zsír” 

- búbos banka: „upapa, upapa” 

- csilp-csalp füzike: „csilp-csalp” 

Eszköz: cédulákra felírt madárhangok (minden madárhangból kettő) 

6. Erdei négypróba (20 perc) 

Páros munka 

1. próba: Az erdő „kincseiből” érdekes képek kialakítása a fűben. 

2. próba: „Felfedezősdi” 

Feladat: Egy kijelölt erdei ösvényszakaszon végighaladva az ott elhelyezett „tájidegen” tárgyakat 

felfedezni, és a kiinduló helyre visszatérve minél többet emlékezetből felsorolni. 

Eszköz: kb. 10 db, a tájba nem illő tárgy. 

3. próba: „Szemétszörny” 
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Feladat: Különböző, az erdőben fellelhető, elhagyott szemétből a fantáziájukra támaszkodva 

építsenek egy-egy szemétszobrot, majd nevezzék azt el. 

Az alkotások megcsodálása után zsákba szedjük a szemetet, majd a városba visszaérve kukába 

dobjuk. Közben néhány mondatban a környezetvédelemről is szó esik. 

Eszköz: az erdőben fellelhető szemét. 

4. próba: Célba dobás tobozzal kijelölt tereptárgyakra (pl. különböző vastagságú fatörzsekre, 

különböző magasságban lévő faágakra, kövekre, stb.). 

Eszköz: páronként 3-3 toboz. 

7. Visszaút az iskolába (10 perc) 

 

7. Az ébredő természet – „Kincsvadászat” 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A tavasszal ébredő természetről a gyerekeknek már ebben a korban is igen sok ismerete van, 

ezeknek az ismereteknek a rendszerezéséhez, bővítéséhez a varázslatos környezet és a kalandok 

még inkább hozzájárulnak. 

A természetről közvetlenül azt is megtanulják, hogy itt csak „vendégek” vagyunk, és annak kis 

lakóival – „vendéglátóinkkal” – csak úgy találkozhatunk, ha „vendégként” viselkedünk. 

Fejlesztési célok 

A kitartás, fegyelem, körültekintő magatartás, akaraterő, problémamegoldó képesség, tolerancia 

fejlesztése; az egymásra való odafigyelésre, egymás segítésére nevelés; az együttműködés és 

alkalmazkodóképesség fejlesztése 

Tevékenységek 

1. Előzmény: 

- Mesehallgatás: A kismadárról, amelyik nem akart énekelni (3. .sz. melléklet) 

- Barkácsolás: Az évszakfánk tavaszi pompába „öltöztetése” rizspapírból kivágott virágok 

felragasztásával. 

2. Szervezés: 

Kerékpártúra a „Szőlőhegyre” (15 perc) 

A helyszín bemutatása: A foglalkozás helyszíne egy tanya, melyet szőlőterületek és erdők vesznek 

körbe. Ezeket dűlőutak kötik össze. 

3. Csapatalakítás Molekulajátékkal (1 perc) 

Játékszabály: 

A tanulók a játéktéren adott utasításoknak megfelelően különböző sebességgel mozognak, majd 

tanári utasításra –pl. „Négyes molekula!” felkiáltásra 4-en kapcsolódnak csoporttá. 
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Megjegyzés: Két csapatot alakítunk ki (Sárgák és Kékek). 

4. „Kincsvadászat” 

Kerettörténet (1 perc): a Tavasztündér elaludt. Segíteni kell neki felébredni, különben késni fog a 

kikelet. A kezetekben levő térkép mentén haladva egyre közelebb kerültök hozzá. Utatok során 

különböző próbákat kell kiállnotok, és csak ezeket teljesítve haladhattok mindig tovább. Ne 

feledjétek: ”Egységben az erő!” Együtt kell munkálkodnotok, hogy célotokat elérjétek!  

A játék leírása: 

- A csapatok egy-egy térképet kapnak a kezükbe, melyen az útvonal és a próbatételek helyszínei 

nyomon követhetők. 

- A gyerekek életkora indokolja, hogy a feladatokat felnőtt közölje velük az egyes állomásokon. 

Nagyobb gyerekeknél (2. osztálytól) az utasításokat borítékban elrejthetjük, amit előbb meg kell 

keresni. Több csapat esetén különböző színű borítékokat rejtünk el, és minden csapat a saját 

színének megfelelő borítékot keresi. 

- A két csapat egyszerre indul a kincsvadászatra. 

- Minden csapat kap egy menetlevelet „Menetlevél a Tavasztündérhez” felirattal. Ha a próbát 

sikeresen kiállták, egy pecsétet kapnak bele minden állomáson. 

Első próba: Az állatok ébredése (10 perc) 

Kerettörténet: vannak olyan állatok, akik átalusszák a telet, most ébredeznek téli álmukból. Vannak 

költöző madarak, akik most érkeznek haza délről, és vannak itthon telelők, akik egyszerűen csak 

örülnek a melegen sütő napocskának. 

Instrukció: Játsszuk el az állatok tavaszi ébredését!  

Minden csapat válasszon ki annyi állatot, ahányan vagytok, és mutassátok be a másik csapatnak 

némajátékkal (csak mozgással), hogyan ébred tavasszal, mit csinál az az állat. A másik csapatnak fel 

kell ismernie minél több állatot. Ezután a másik csapat következik, ők mutatnak be állatokat a rájuk 

jellemző mozgással. 

Második próba: „Tojásleső” (9 perc) 

Kerettörténet: erdőbe érkeztetek. Tavasszal madárcsicsergéstől hangos a természet. Hallgassuk 

csak! Ilyenkor a madarak párt választanak maguknak, és hozzálátnak a fészekrakáshoz. Mikor a 

fészek elkészült, tojást raknak, majd kiköltik azokat.  

Instrukció: Keressetek ti is minél több tojást (Kinder tojás). Minden tojásban egy-egy betűt találtok, 

amit ha ügyesen egymás mellé raktok, egy értelmes szót kaptok. Minden csapat csak a saját színének 

megfelelő tojásokat keresse! (sárga v. kék) 

Megfejtés: KIKELET 

- Hallottátok-e már ezt a szót?  Mit jelenthet? 
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Harmadik próba: „Egy zsák kő” (10 perc) 

Feladat: Keressen minden gyerek egy számára kedves követ. 

Jól nézegesse meg, mesélje el a többieknek, miért tetszik neki, hogyan nevezné el, mit gondol, 

hogyan alakulhatott ilyenné. Miután mindenki jól megvizsgálta a sajátját, gyűjtsük össze egy zsákba, 

majd minden gyerek próbálja meg megtalálni a sajátját tapintás útján. 

Negyedik próba: „Ki hagyta el a lombruháját?” (10 perc) 

Instrukció: Minden csapat keressen négy, a saját csapatszínének megfelelő borítékot! (Minden 

gyereknek egy boríték.) 

Minden borítékban találtok egy-egy falevelet. Ezután keressétek meg azt a fát, amelyikről 

lehullhatott. 

Megjegyzés: Ha olyan időszakban kerül sor a kincsvadászatra, amikor még nincs levél a fákon, akkor 

más jellegzetesség alapján keressék meg a fát (pl. kéreg, virág, előző évi száraz lehullott termés, kép, 

rajz, stb.) 

Ötödik próba: „A szellemkastély őre” (6 perc) 

A játék helyszínén áll egy hatalmas, korhadó nyárfa. A vadszőlő már teljesen benőtte. 

Kerettörténet:  

- Elérkeztetek a térképen jelölt utolsó állomáshoz. 

Ez a hatalmas nyárfa olyan, mint egy ódon várkastély, aminek a gazdája az Erdei Manó, aki benne 

szundikál. Sőt nála van a Tavasztündérhez vezető erdei ösvény térképe, amit féltve őriz. 

Ezt a térképet kell megszereznetek, mert csak így juthattok el a Tavasztündérhez. Vigyázzatok, a 

Manó fel ne ébredjen, mert nagy haragra gerjed! 

A játék leírása: 

A Manó (egy kiválasztott gyerek) bekötött szemmel az öreg fa törzséhez támaszkodva pihen. 

Lábánál van a földön a térkép. 

A gyerekek félkört formálva, a legkevesebb zajt csapva próbálnak a fához elérni. Az Erdei Manó, 

ha zajt hall, rámutat a zaj okozójára, aki tovább nem léphet, meg kell állnia. A legügyesebb gyerek 

megkaparintja a térképet. 

Hatodik próba: „Bozótrengeteg” (10 perc) 

Kerettörténet: Már nagyon közel vagytok a Tavasztündérhez. Ez az utolsó próbatétel. Az Erdei 

Manó ide rejtette el a Kincsesládikát, melyben a Tavasztündér felébresztéséhez szükséges varázsige 

van elrejtve. Próbáljátok megkeresni! 

A játék leírása: Meg kell találnotok a Kincsesládát, amit számzáras lakat őriz. A kódot is meg kell 

fejtenetek, amit egy boríték rejt. 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
128 

 

Instrukció: Forduljatok az odvas fa irányába! A borítékot abban az irányban, innen 20 lépésre 

találjátok. Induljatok! Minden csapat keresse meg a csapatszínének megfelelő borítékot! 

A KÓD: 

1. szám: 2 autó kerekeinek számából kivonjuk 3 motor kerekeinek az összegét. (2) 

2. szám: 3 zsiráf nyakának, 2 kígyó lábának és 5 kacsa fejének az összege. (8) 

3. szám: 3 asztal lábainak összegéből kivonjuk 3 háromlábú szék lábainak a számát. (3) 

A KÓD megfejtése: 2, 8, 3 

Megjegyzés: Az a csapat nyithatja előbb a ládát, aki a kódot hamarabb megfejtette. Ha a kódjuk 

hibás, nem nyílik a zár, akkor a másik csapat is próbálkozhat. 

- A lakatot kinyitva felnyílik végre a kincsesláda, ami tele van „kincsekkel” (régi pénz, sokféle 

cukorka), és van benne egy papírtekercs, amin a következő szöveg áll: 

„A Tavasztündér csak a „Tavaszi szél vizet áraszt”… kezdetű dalra ébred!” 

Közös daléneklés. 

5. A játék értékelése (3 perc) 

- Nagyon ügyesen és kitartóan dolgoztatok. Most már semmi nem állhat a kikelet útjába. Jutalmul 

mindenki részesül a ládika kincseiből és persze a langyos napsütésből, víg madárdalból, pompás 

virágillatból, a tavasz igazi „kincseiből”. 

6. Vissza az iskolába kerékpárral (15 perc) 

 

8 „Inasleckék” 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

„Aki a múltat és a jelent ismeri, az tud jövőt építeni. A múlt ismeretének egyik fontos része a 

hagyományok ismerete, tudása.” /Gosztonyi Zoltán fafaragó, a Népművészet Mestere/ 

A rohanó, automatizált XXI. században a kézművesség szerepe egyre nagyobb értéket képvisel, a 

hagyományok őrzése egyre fontosabb szerepet játszik életünkben. A foglalkozás során ezen értékek 

felfedezésére törekszünk. 

Fejlesztési célok 

A népi hagyományok megszerettetése, ápolása, átörökítése; lakóhelyünk iránti érzelmi kötődés 

erősítése. Alakuljon ki a gyermekekben igény a múlt megismerésére, az értékek megőrzésére, 

elődeink megbecsülésére. A kézműves tevékenységekkel manuális készségek fejlesztése. 

Tevékenységek 

1. Előzmény 

Régi mesterségek nyomában és az A tűzikovácsolás bűvölete c. filmek megtekintése /YouTube/ 

2. Szervezés (10 perc) 
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Kerékpártúra a csongrádi Belvárosba  

Útvonal: Csemegi Károly utca – Tisza-gát – Belváros: Öregvár utca 

3. Ismerkedés a Belváros kézművesházaival („Vissza a múltba”) 

Megjegyzés:  

- A csongrádi Belváros (élő skanzen) Öregvár utcájában és környékén sorakoznak a kézművesházak 

(7), melyekben egy-egy régi mesterséget ismerhet meg az odalátogató. Eszerint: a Borház és 

kovácsműhely, a Halászház, a Textiles ház, a Fazekas ház, a Mézeskalács ház, Kosárfonó műhely 

és a Fafaragó műhely mutatja be, hogyan éltek valaha a csongrádi emberek, milyen foglalkozásokat 

űztek. 

- Szakköri foglalkozásaink során már többször tettünk látogatást a Belvárosba, ezért csak azokat a 

kézművesházakat keressük fel, ahol még nem jártunk. 

a) Kovácsműhely (7 perc) 

Irányított beszélgetés: Ki volt a kovács, és mit készített? 

Háttérinformáció: A falu kovácsa készítette a mezőgazdasági szerszámok, eszközök nagy részét és 

sok háztartási, konyhai eszközt is. Sok olyan tárgy is készült a kovácsműhelyben, melyek díszként 

szolgáltak. 

- Nézzünk be a kovácsműhelybe! 

- Milyen munkaeszközöket, szerszámokat látunk? 

- Hogyan használhatta ezeket a kovács? 

A műhely bemutatása: A műhely legfontosabb része a kovácstűzhely, melyben a vasat hevítették. 

Felette egy tölcsér alakú kürtő, mely az égésterméket a kéménybe vezeti. Az égéshez szükséges 

levegőt a fújtató szolgáltatta. Az üllőn kalapálták a forró vasat, és alakították formára. Ez egy földbe 

mélyesztett fatuskón állt a tűzhely közelében. 

- Milyen szerszámokat használt a kovács? Ismeritek-e valamelyiket? (tűzi fogók, kalapácsok, 

mérőszerszámok, vonalzók, rajzoló és jelölő eszközök) 

- Mit jelenthet az a szó, hogy kovácsolás? ( Utalás az előzetesen megtekintett filmre: A vasnak izzó 

állapotában kalapálással végzett megdolgozása, formálása.) 

b) Fafaragó műhely (7 perc) 

Irányított beszélgetés: 

- Mit készít a fafaragó? 

- Miért alakulhatott ki ez a foglalkozás? 

Háttérinformáció: Már az őskorban elkezdődött a fa megmunkálása, mert a vadászó életmódnál az 

embernek szüksége volt olyan szerszámokra, amik segítették az állatok elejtésében. Faágakból, 

gyökérdarabokból készített szerszámokat, később pedig íjat, nyílvesszőt. Csongrád környékén az 
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ártéri erdők mindig bőséges és jó alapanyagot biztosítottak a fa megmunkálásához, és az emberek 

ezt ki is használták. 

A csongrádi fafaragók bemutatása: 

- Ismertek-e csongrádi fafaragókat? 

Csongrádon és környékén három fafaragó is él és alkot még ma is, akiknek munkái a fafaragó 

műhelyben is megtekinthetők. 

Simmer Sándor alkotásaiban az ősi legendák, regék öltenek testet a fában. 

Tisza Sándor fafaragó és játékkészítő népi iparművész nemcsak alkot, de tovább is adja, oktatja a 

fafaragás ősi mesterségét. 

Losonc János pedig főként a falusi életből meríti témáit. 

- Ki próbálta már a faragást? ( Élmények, tapasztalatok meghallgatása) 

c) Kosárfonó műhely (7 perc) 

Irányított beszélgetés: 

- Milyen munkadarabok kerültek ki a mester kezei közül? 

Megjegyzés: A kiállítás tárgyait megtekintve beszélgetünk a vesszőből készült tárgyak funkciójáról. 

- Melyiket ismeritek? 

- Mire használták? 

- Miből készültek? 

Új ismeretek: A kosárfonás is ősi mesterség. Alapanyaga mindig volt bőven, hála a vadon élő 

vesszőfajoknak. Ebből készültek a mindennap használatos eszközök: kosarak, kasok, tároló 

eszközök. Még kerítést is fontak vesszőből. Régen nem csak mesteremberek készítették, hanem 

bárki, akinek szüksége volt valamilyen eszközre. A fonástechnikák apáról fiúra szálltak. Fontos volt 

a vessző gondos kiválasztása és beáztatása, hogy könnyen hajlítható, formálható legyen. 

d) Fazekas ház (7 perc) 

Irányított beszélgetés: 

- Milyen anyaggal dolgozik a fazekas? 

- Mit készít? 

- Milyen eszközöket használ? 

Háttérinformáció: A fazekast tájnyelven gelencsérnek (gerencsérnek) vagy gölöncsérnek 

(göröncsérnek) is nevezik. Ez a mester agyagból készít különböző használati tárgyakat, edényeket, 

majd ezeket kemencében kiégeti. Az égetést követően keménnyé, időtállóvá válnak a tárgyak.  

Őseink fatüzeléses kemencében égették ki a portékákat. Ezt a fazekas műhelyben meg is tudjuk 

figyelni. Hogy az edény a folyadékot ne eressze át, mázzal bevonták. 

4. A mesterségek bemutatkozása – „Inasleckék”     



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
131 

 

a) A fazekas bemutatója (10 perc) 

Megjegyzés: A mesterséget Szalma Valéria gelencsér mutatja be, aki felrakásos technikával és nem 

korongozással készíti edényeit. 

Háttérinformáció: a felrakásos technika lényege, hogy az agyagból hurkákat formál, ezeket 

körkörösen egymásra helyezve hozza létre a kívánt alakot. A hurkákat összedolgozza, hogy sima 

felületet kapjon. Ennek a technikának az előnye, hogy kis helyen szögletes formák is kialakíthatók. 

A mesterség kipróbálása (11 perc) 

- Most ti is kis „inasok” lesztek. 

- Tudja-e valaki, hogy kik voltak az inasok régen? (vélemények meghallgatása) 

Új ismeret nyújtása: Régen a 10-12 éves gyerekeket inasnak fogadta fel a mester legalább 3-4 évre, 

hogy a mesterséget kitanulják. Nagyon kemény időszak volt ez a kis inasok számára, mert nem csak 

a műhelyben kellett dolgozniuk, hanem a ház körüli munkába is be kellett segíteniük: kertben, 

állatok gondozásában, takarításban, stb. Mindezt látástól vakulásig. 

Az inasévek leteltével „szabadulhatott fel” az inas. Megkapta a tanulólevelét, és „legény” (ficsúr) 

lett belőle. Néhány évig még tovább dolgozott, külföldön vándorolt, hogy a mesterséget tökéletesen 

kitapasztalja, s amikor hazajött, egy „mesterremeket” készített, vizsgát tett a mesterek előtt. Ekkor 

ünnepélyes szertartás keretében mesterré avatták. Csak ezután nyithatott saját műhelyt. 

Megjegyzés: A gelencsér irányításával egy-egy maroknyi agyagból felrakásos technikával mindenki 

készít egy tetszőleges kis edényt, amit majd az iskolában kiszárítunk és kiégetünk. 

b) A kosárfonó bemutatója 10 perc 

A mesterség kipróbálása 10 perc 

Megjegyzés: A kosárfonó mester előre elkészít a gyerekeknek egy-egy ún. „napocskát” vagyis 

kosáraljat. Az ő segítségével és útmutatásával folytatják a gyerekek a megkezdett munkát, 

megismerkednek a legegyszerűbb fonási technikával. 

5. Értékelés: (1 perc) 

- Mindenki nagyon ügyes volt, mert elkészítette a maga „mesterremekét”. Kitanultátok a 

mesterséget. Jutalmatok a tudás, és a sok szép élmény, amivel gazdagodtatok a mai 

„időutazásunkon”. 

6. Vissza az iskolába kerékpárral a megszokott útvonalon (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A természet iránti érdeklődés, az állatok és a növények szeretete a kisiskolás gyerekek életkori 

sajátosságaiból adódóan szinte természetes. Fontos, hogy a gyerekekkel a lehető legtöbb 
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érzékszervre támaszkodva ismertessük meg a környezetet, mert „semmi sincs ugyanis az 

értelemben, ami nem volt meg előbb az érzékszervekben”.(Comenius)  

Nyitott szemmel járunk, és mindent a maga természetes környezetében figyelünk meg. 

A játék nagy szerepet kap a foglalkozások során, mert olyan erővel bír, ami által a tanulási helyzetet 

örömforrásként élik meg a gyerekek. 

Kérdésfeltevés 

A természet és az ember kapcsolata, egymásra hatásuk következményei, valamint lakóhelyünk 

hagyományai és értékeinek megbecsülése áthatja a foglalkozások témáit. 

A természeti játékok, vizsgálódások, irányított megfigyelések a figyelemfelkeltés és fenntartás 

sikeres eszközei lehetnek ennél a korosztálynál. 

Értékelés 

A kisiskolás gyerek munkájának eredményéről folyamatos visszajelzést igényel a nevelőtől. Ez 

útmutató számára, megerősíti vagy rámutat hiányosságaira. Az értékelés a nevelő részéről mindig 

pozitív jellegű kell, hogy legyen, ami sarkallja, ösztönzi a gyerekeket, segíti reális énképük 

kialakulását, önbizalmuk erősödését. 

A természetjárás közben végzett megfigyelések, kísérletek tapasztalatait a gyerekek néhány 

mondatban összefoglalják, meghallgatják egymás véleményét, egyszerű következtetéseket vonnak 

le, esetleg vitába is szállhatnak egymással. Az értékelés ezen szintjén már a csoport értékel. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

- természeti és társadalmi környezetünk értékei 

- természetismereti játékok, kézműves tevékenység, erőpróbák 

- az ember és a környezet egymásra gyakorolt hatása 

- irányított megfigyelés a természetben, vizsgálódás, mérés, terepgyakorlat, interjú 

- a közös munka ereje 

- önálló és csoportos tapasztalatszerzés, páros és csoportmunka 

- környezetvédelem 

- A természet szeretete és óvása közös érdek. Minden tájnak, erdőnek rétnek megvan a maga 

szépsége, de ezt csak az veszi észre, aki benne él, figyelemmel kíséri változásait. 
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1. számú melléklet 
 

Mese egy tyúkról  

Volt, volt, hun nem volt, egy nagyon magos épület, osztán cserépteteje is volt, nagy vihar 

keletközött és nagyon mögrongálta a tetejit. Úgyhogy mán akkor elmúlt a vihar is, de a tetejirűl 

olyan kavicsok, cserépdarabok hullottak lé.  

Oszt a tyúkok, a tyúk még a kakas ott kapargattak, oszt égyször csak ráesött a fejire égy kavics, 

cserépdarab.  

És akkor elkezd éktelenül kiabálni a tyúk, hogy:  

- Égszakadás, földindulás! A fejemön égy koppanás, szaladj té is, pajtás!  

Akkor oszt elszaladtak a kakassal. Tanálkoznak, ahogy szaladnak, a rókával.  

- Hova szaladtok, tyúk koma?  

-Jaj,jaj - azt mondja-, égszakadás, földindulás! A fejemön égy koppanás, szaladj té is, pajtás!  

Akkor mán szaladtak hárman. Aztán tanálkoznak a nyúllak Kérdözi a nyúl:  

- Hova szaladtok, róka koma?  

Elkezdi oszt a nyúl kiabálni:  

- Jaj, jaj, égszakadás, földindulás! A fejemön égy koppanás, szaladj té is, pajtás!  

Aztán ahogy ménnek mögént,* tanálkoznak a kácsával.*  

Azt mondja:  

- Hova ménték, hova szaladtok?  

- Jaj, jaj, égszakadás, földindulás! A fejemön égy koppanás, szaladj té is, pajtás!  

Szaladnak aztán mindnyájan. Akkor oszt tanálkoznak a lúddal.  

Kérdézi a lúd:  

- Hova szaladsz - azt mondja -, kácsa koma?  

- Jaj, jaj, égszakadás, földindulás! A fejemön égy koppanás, szaladj té is, pajtás!  

Oszt akkor szaladt a lúd is velük. Hát aztán tanálkoznak a kecskével.  

Mondja osztán a kecske:  

- Hova szaladtok, lúd koma?  

- Jaj, jaj, égszakadás, földindulás! A fejemön égy koppanás, szaladj té is, pajtás! Szaladj té is, pajtás!  

Akkor oszt szaladtak. Tanálkoznak a farkassal.  

Kérdi osztán a farkas:  

- Hova szaladtok - azt mondja -, kecske koma? 

- Jaj, jaj, égszakadás, földindulás! A fejemön égy koppanás, szaladj te is, pajtás!  

Akkor oszt szaladtak mindnyájan. Tanálkoznak a medvével és mondja a medve:  
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- Hova szaladtok, farkas koma?  

- Jaj, jaj, égszakadás, földindulás! A fejemön égy koppanás, szaladj té is, pajtás!  

Azok is szaladnak, szaladnak, hogy béérnek az erdőnek a közepibe. Ott van oszt égy irgalmatlan 

nagy gödör. Abba mind beleszaladtak.  

Hát osztán, ott vannak mindnyájan, mán harmadnapja ott vannak, kezdőnek oszt nagyon éhösek 

lénni. A farkas még a róka, a medve, ezök mind nagyon éhöztek.  

Elkezdték oszt a nótát, a farkas:  

- Róka-bóka - az is szép, medve koma - az is szép, kecske-becske - az is szép, tyúkom-búkom - az 

is szép, kakas-bakas - az is szép, nyulam-bulam - az is szép, kacsa-bacsa - az is szép...  

A liba, az mán nem volt szép, az rút volt, oszt mégétték.  

Akkor mögén elkezdik, hogyhát:  

- Róka-bóka - az is szép, medve pajtás - az is szép, kecske-becske - az is szép, nyulam-bulam - az is 

szép, tyúkom-bűkom - az is szép, kakas-bakas - az is szép,  

a kácsa mán... rűtakácsa!  

Oszt osztán mégétték a kácsát. Hát osztán, égy kicsit elvétték az éhüket, akkor vártak égy kicsit, 

aztán elkezdték mögén... Akkor osztán mögén elölrűl kedték a nótát:  

- Róka-bóka - az is szép, medve pajtás - az is szép, kecske koma - az is szép, nyulam-bulam - az is 

szép, tyúkom-búkom - az is szép, kakas-bakas - jaj, de rút! 

Azt is osztán megették. Akkor mögen elvoltak égy kis ideig, aztán mögen elölrűl kezdték a nótát. 

Aztán mondják:  

- Róka-bóka - az is szép, medve koma - az is szép, kecske-becske - az is szép, nyulam-bulam - az is 

szép, tyúkom-búkom - jaj, de rút!  

Aztán mögen égy darabig elvoltak, aztán mögén elölrűl kezdték a nótát. Hát osztán mögén a farkas 

elkezdi a nótát:  

- Róka-bóka - az is szép, medve pajtás - az is szép, kecske-becske - az is szép, nyulam-bulam - jaj, 

de rút!  

Mégétték oszt a nyuszikát is. Hát akkor mégen a farkas mondta a nótáját:  

- Róka-bóka - az is szép, medve pajtás - az is szép, kecske-becske - jaj, de rút!  

Oszt akkor mégétték a kecskét. Mán oszt nem volt sémmi énnivalójuk  

sé.  

- Hogy ménjünk ki ebbűi a gödörbűi?  

Hát osztán, azt mondta a farkas, hogy a medvének a hátára föláll- nak... ágaskodjon föl a medve! 

Akkor fölágaskodott a medve, fölállt a hátára a farkas, oszt kiugrott. Aztán a róka mönt a medvének 

a hátára, az is kiugrott.  
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Elmöntek osztán, a róka mög a farkas az erdőbe. A medve oszt tanakodott, mit csináljon, mit 

csináljon, nem bír kiménni. Útet mán nem segíti ki sénki sé...  

Akármit csinált, nem tudott kijutni a gödörbűi. A róka mög a farkas nem törődött vele. Hát osztán, 

vergődött, nem tudott sehogy sé fölmönni. Hát osztán, nyöszörgött, mán éhös is volt, hát most 

nem tud kiszabadulni, ott köll neki elpusztulni...  

Hát osztán, ott a gödörben el is pusztult a medve. A róka mög a farkas, azok még osztán elvesztek 

a rengeteg erdőben, elmöntek élelmet keresni.  

Még most is keresgélnek az erdőben, ha mégvannak.  

Nem tudom tovább, ezt időig tudtam... 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
 

A kismadárról, amelyik nem akart énekelni (Alicja Druszkiewicz) 

 

Hát így történt: 

A ház ablaka előtt nőtt egy fa. Se kicsi, se nagy, ágait pedig úgy nyújtogatta fel a magasba, mintha 

karjai lettek volna. Körülötte nem volt se tél, se nyár, de piros almás ősz sem, csak olyan télutó, 

tavaszelő. Nem fenyegette a fagy, de nem esett még az eső. 

Vándorúton járt a nap, nedves volt a föld, lágyan lengette a nyitott ablak függönyét a szél. Egy 

vékonyka ágra pici tollgombolyag telepedett. Egy kismadár. Ugrált az ágon, csőrével kopogtatta, 

farkát mozgatta, s hol erről, hol arról az oldalról kukucskált lefelé. Nem volt ez a madár se kék, se 

zöld, sárgának se lehet mondani - egyszerű kis szürke jószág volt, fekete szemekkel. Üldögélt a fán 

és így csivitelt magában: 

- Ugyan mit csináljak? .... Énekelni nem fogok, nem akarok, nem szeretek..., de hát akkor mit 

csináljak valami mást? Moziba nem mehetek - nem engednek be. Csokoládét nem ehetek, - mert ki 

veszi meg nekem? Kakaót nem ihatok - mert azt sem tudom, mi fán terem. Korcsolyázni sem 

mehetek - mert nincs korcsolyám, jég sincs, és a madarak nem is szoktak korcsolyázni... igazán 

nevetséges lenne egy korcsolyázó kismadár. 

Fejecskéjét csóválta és tovább morfondírozott: 

- De hát mit csináljak, ha nem akarok, nem szeretek és nem is fogok énekelni? 

Fürödhetek a csermelyben vagy a homokban. Röpködhetek a levegőben, és úgy tehetek, mintha kis 

repülőgép lennék. Felcsipegethetem a magvakat, amiket a gyerekek szórnak nekem. Fészket is 

rakhatok itt, ezen a vékonyka ágon. 

Ez az utóbbi ötlet nagyon megtetszett a kismadárnak. 

- Jó gondolat - csivitelte, és mindjárt munkához is látott. 

Összeszedett mindenféle szalmaszálat, gallyacskát, füvecskét, papírkát - és dél felé már készen is 

volt a fészek. És akkor a szürke kismadár kényelmesen elhelyezkedett a saját fészkében (éppúgy, 

mint mi a szobánkban), berzenkedett, tollászkodott egy kicsit, aztán csőrét a szárnya alá dugta, 

szemét becsukta és így szólt: 

- Most pedig aludni fogok. 

Meghallotta ezt a fa és rámondta: 

- Jól van, hadd aludjon. 

És vékony ágacskáin kibontotta az apró, élénkzöld selyempuha és selyemfényű leveleket.  

És a zöld levelekből tetőt hajtott a fészek fölé. 
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Meghallotta a szél és ő is rámondta: 

- Jól van, hadd aludjon. 

És a levelek közé ezüstös rügyeket fújt, melyek tapadósak voltak, mint a mézcukor. 

Ezekből a rügyekből lett a kerítés a fészek körül. 

Meghallotta az eső is. 

Mint nedves madár, hullott a fára, és előcsalta a rügyekből a virágokat. Nagy, sima, tavaszillatú, 

rózsás fehér szirmokat. 

És a virágok szépen feldíszítették a fészket. 

S hát a nappal mi történt? Vándorolt, vándorolt az égen az óriási, forró nap, mígnem végül megállt 

a fészek fölött. 

És ekkor, a kis meseféle végén felsusogott zöld lombjaival a fa, illatozni kezdett, rózsaszín virágba 

borult, zümmögő méhraj körülcsengettyűzte és ekkor az egyszerű és teljesen szürke kismadár 

elkezdett énekelni.  



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
139 

 

Informatikai eszközökkel támogatott felzárkóztató 
foglakoztatás 

 

Érintett terület:  1 – 8. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység

Tartalmi fókusz: Informatika 

Kiemelt cél: A megadott témakörökben a gyerekek magasabb szintű jártasságot 

szerezzenek az informatika, informatikai eszközhasználat területén, ezzel 

megkönnyítve a tanulást, a mindennapi élethez szükséges információk 

feldolgozását és megértését. 

Módszer: Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, projektmódszertan, játék.

Időtartam: Alkalmanként 2 x 45 perc, 10 alkalommal

 

Összegzés  

A hátrányos helyzetű gyerekek informatikai eszközökkel való felzárkóztatása a cél. A szociális háttér 

melyből a gyerekek érkeznek éppoly különböző, mint értelmi képességeik. A szegregált 

intézményeken belül is nagy feladat a tanítási órákon megvalósítható differenciálás. Fejlesztő 

foglalkozásokon lehet segíteni a nagyobb hátrányokkal, lemaradással rendelkező gyerekek 

felzárkózását. 

A feladatok megoldásához differenciált feladatokat alkalmazok a gyerekek képességeihez igazodva. 

Alsó tagozatos gyerekeknek lételeme a játék. Ezért minden foglalkozást a játék különböző 

formájára építettem. Lehetőleg minél több digitális anyagot felhasználva az egyes témakörökön 

belül. Célom a tananyag olyan szintű elmélyítése, mely képessé teszi a gyerekeket arra, hogy a 

megszerzett ismereteket a hétköznapi életben is alkalmazni tudja. 

A SNI gyerekeknél a személyiségfejlődésüket negatívan befolyásolhatja az informatikai eszközök 

nem szabályozott használata. Ezért is nagy hangsúlyt kell fektetni a projekt során ezen 

veszélyforrások elhárítására és kiküszöbölésére és a hasznos, pozitív oldalát kiemelni, ahol plusz 

információkat szerezhet a hétköznapokban is. 

Erkölcsi nevelés szempontjából fel kell készíteni a gyerekeket a túlzott személyes adatközlés 

veszélyeire, mivel a mai gyerekek számára az internet már élettérré vált. Mindamellett, hogy a 

projekt az informatikai eszközök használatában erősíti a gyermekeket, fel kell hívni a figyelmüket a 

személyes kapcsolatok fontosságára. 
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Ugyanakkor nem minden gyermeknek van ugyanolyan lehetősége az információs eszközök 

használatára. Ez a projekt ezáltal esélyegyenlőséget biztosíthat nekik. 

 

Cél és várható eredmény 

A megadott témakörökben a gyerekek magasabb szintű jártasságot szereznek az informatika, 

informatikai eszközhasználat területén. Ezzel egyidejűleg a gyerekek meglévő tudása mélyül, 

mely az új anyagok rögzítését megkönnyíti. Új ismeretek elsajátítása, gondolkodásuk 

fejlesztése is a célok között szerepel, valamint lehetőség biztosítása a számítástechnikai 

eszközök használatára. Ráébresztés az összefüggésekre a megadott témakörökön belül. 

Könnyebbé válik a tanulás, a mindennapi élethez szükséges információk feldolgozása és 

megértése. 

A tematika alkalmazásának eredményeként a tanulók önállóan is felismerik a tanult 

összefüggéseket, kezelni tudják az informatikai eszközöket. 

Óraszám 

2x45 perces órák, 10 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

A tematika szinte minden tantárggyal kapcsolatban van. Az informatikai eszközök 

segítségével gyakorolhatják a helyesírást (nyelvtan), megismerik a mindennapokban 

használatos információs jeleket (életvitel, környezetismeret), méréseket, számolásokat 

végezhetnek, és geometriai alakzatokat alkothatnak (matematika, rajz). 

A feladatok értelmezésekor és a válaszok pontos megfogalmazásával anyanyelvi készségük 

fejlődik.  

Kompetenciák, készségek, képességek 

A tematika megvalósításának eredményeként elsősorban a gyerekek digitális kompetenciája, 

az információszerzés és információfeldolgozás képessége fejlődik. Ide tartozik az 

információs társadalomban való eligazodás képessége. Alapvetően fejlődik a gondolkodásuk, 

bővül a szókincsük, fejlődik a szövegértés, szövegalkotás képessége. Fejlődik a szem – kéz 

koordinációjuk (finommotorika), emlékezet. A csoportos munkák közben fejlődik a szociális 

képességük, önismeretük. 

Előkészületek 

Személyi feltételek: gyógypedagógus vagy olyan pedagógus, aki SNI gyermekek oktatására-

nevelésére van hivatva. Felhasználói szintű számítástechnikai ismerettel rendelkezzen. 

Ismerni kell a tantervi követelményeket informatika tantárgyból. 
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Fontos, hogy a megjelölt eszközök rendelkezésre álljanak (táblagép, internet) A program 

lényege, hogy fejlesszük a gyerekek digitális kompetenciáját. A többi eszköz elkészíthető, vagy 

beszerezhető. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Mágneses zománcozott fehér tábla 180*120cm; tisztítófolyadék, táblához, szivaccsal, 

törlőkendővel, mágnessel, táblafilccel; PC mikrofon+fejhallgató; multimédia hangfal 2.1; HP 

prémium utángyártott toner; toner; flipchart papír STANDARD, sima, 70x100 cm, 20 

lap/tömb; interaktív tábla. 

Ezeken kívül az iskola meglévő számítógépeit, nyomtatóit, fényképezőgépet, kamerát 

használom, lehetőség szerint mindenki férjen hozzá a foglalkozások alatt.  

Források  

- www.okosdoboz.hu    

- www.okosjatek.hu   

- http://tudasbazis.sulinet.hu 

- www.videakid.com  

- http://www.jatek1x1.hu 

- www.klav.hu 

Ötletek, tippek, változatok 

A tematikában már kipróbált játékok találhatók, de természetesen témakörönként más 

játékokat is lehet alkalmazni. Célszerű minél több játék előkészítése, mert a sajátos nevelési 

igényű gyerekek figyelme csak rövid ideg köthető le egy dologra, így a motiváció 

fenntartásához érdemes több feladatot, játékot előkészíteni, melyeket esetleg csoportosan a 

táblán is végezhetnek. 
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1. A számítógép és az ember 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Érdeklődés felkeltése az informatika iránt. Teremhasználat, balesetvédelem. Ismerje a számítógép 

üzemeltetési rendjét. Megfelelő jártasság kialakítása az informatikai eszközök kezelésében. 

Fejlesztési célok 

A tevékeny tapasztalatszerzés képességének fejlesztése. 

Helyes eszközhasználat kialakítása.  

Tapasztalatok megfogalmazásának képességfejlesztése. 

Tevékenységek 

1, Teremhasználat rendje: szóban tájékoztatom a gyerekeket a terem használatának rendjéről. (5 perc) 

2, Balesetvédelem (20 perc) 

Veszélyforrások: áramütés, elektromos tűz, egyéb  

A gyerekekkel először szóban megbeszéljük a balesetvédelem fontosságát, majd különböző 

eszközök segítségével érthetőbbé tesszük az elhangzottakat. Külön felhívom a figyelmüket, hogy 

mi a teendő, ha bekövetkezik egy baleset (áramütés, tűz). 

Képek válogatása, mi a helyes, helytelen. 

Filmvetítés a helytelen eszközhasználat következményeiről. 

Drámapedagógia: a nagyobb gyerekek eljátszanak egy-egy eseményt, a többieknek ki kell találni, 

hogy mi volt a helyes és a helytelen viselkedés. 

3, Informatikai eszközök bemutatása (20 perc) 

Mi mire való? Gépház, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, hangfal, webkamera, mobiltelefon 

stb. 

A számítógép kézzel fogható részei (HARDVER) 

A számítógép kézzel nem megfogható részei (SZOFTVER) 

4, Számítógép üzemeltetési rendje (30 perc) 

Feladatlapok segítségével algoritmusok létrehozása. Mindennapi algoritmusok. 

Párokban gyakorlás: számítógép be- és kikapcsolásának sorrendje. 

5, www.okosdoboz.hu csak sorban! Játék a számítógépeken, interaktív táblán, társasjáték… (15 perc) 

 

2. Információs jelek, szimbólumok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ismerje meg a mindennapi életben használatos információs jeleket, szimbólumokat. Szerezzen 

tapasztalatot az információk különböző megjelenési formáiról. 

Fejlesztési célok 
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Ismeretek bővítése, elmélyítése. 

Összefüggések, szabályok értelmezése, alkalmazása. 

Mindennapi tájékozódás, tájékozottság fejlesztése. 

Komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek fejlesztése. 

A mindennapi életben való eligazodás képességének fejlesztése. 

Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlesztése. 

Tevékenységek 

1, Bevezetés (beszélgetés) (15 perc) 

Mit nevezünk jeleknek, szimbólumoknak? 

Milyen jeleket, szimbólumokat ismerünk? 

Mivel érzékelhetjük a különféle jeleket? (Pl.: sziréna: hallás) 

Hol találkozhatunk jelekkel, szimbólumokkal? 

Mi a jelentésük? (Pl.: tiltás, figyelemfelhívás) 

Miért van szükség ezekre a dolgokra? 

Hogyan könnyíti meg a hétköznapokat? … stb. 

2, Filmvetítés (15 perc) 

Tapasztalatszerzés az információk különböző megjelenési formáiról. 

Közvetlen és közvetett információ; hang, szöveg, képi információ. 

Fülhallgatók segítségével tudom differenciálni a videókat. Más-más kisebbeknek és nagyobbaknak 

való videókat nézhetnek a gyerekek. Pl.: 

https://videakid.hu/videok/animacio/traff-park-dolly-es-a-kozlekedes-mese-tanulas-

GkapuowWDwVjKbCQ 

https://www.napofilm.net/hu/napos-films/best-signs-story 

3, Játék a jelekkel (30 perc) 

Más-más érzékelés útján ki kell találni a különféle jeleket (hallás, szaglás, tapintás, látás) és meg kell 

állapítani, hogy mit jelöl. (Pl.: sziréna – hallás – úttesten elsőbbséget adni a szirénázó autónak – 

baleset történt) 

Képes logikai fejtörők: mit jelölnek a szimbólumok? Ha kitalálja, hogy az egyes szimbólumok mit 

jelölnek, akkor megvan az eredmény. 

4, Játék (30 perc) 

Alsó tagozatosok: 

A Dobble egy 55 lapos kártyapakli, melynek minden lapján 8 szimbólum látható. A lapokon 

összesen több mint 50 különböző szimbólum található, és bármelyik két lapon pontosan egy 

szimbólum azonos. Az azonos szimbólumok formája és a színe mindig ugyanaz, legfeljebb a 
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méretük különbözhet. Aki először megtalálja azt a szimbólumot, amely mindkét lapon szerepel, 

hangosan kimondja a nevét, a két lapot elveszi, majd húz helyettük újabb kettőt. 

Felső tagozatosok: 

Szimbólum játék https://egyszervolt.hu/jatek/jatek-szimbolum.html 

 

3. Programok indítása, helyes egérhasználat 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ismerje fel az ikonokat és tudja azok feladatát. 

Tudjon programot indítani. Helyes egérhasználat kialakítása. 

Fejlesztési célok 

Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése. 

Analógiás gondolkodás, vizuális memória fejlesztése, ismeretek új helyzetben való alkalmazása. 

Tevékenységek 

1, Bevezetés (15 perc) 

A4-es méretre felnagyított ikonokat mutatok a gyerekeknek. Egyesével megbeszéljük, hogy 

melyiknek mi a feladata. Majd a megbeszélés után összepárosítjuk az ikonokat a feladatuknak 

megfelelő feliratokkal. 

2, Mi a kurzor? A szó jelentése, története. (10 perc) 

A beviteli eszköz (például egér vagy billentyűzet) aktuális pozícióját jelöli valamilyen módon az 

adott felületen. 

Miért szükséges, hogyan könnyíti meg az informatikusok életét? 

3, Játék (20 perc) 

Kijelölünk egy gyereket, aki a kurzor szerepét fogja betölteni. A többiek pedig, mint beviteli 

eszközök különféle parancsokat adnak társuknak, aki a parancsoknak megfelelően hely- és 

helyzetváltoztatásokat végez a teremben. Ennél a játéknál felhasználjuk az előzőekben használt 

ikonokat is. 

4, Játék (45 perc) 

A nagy létszám miatt a gyerekek kettesével ülnek a gépekhez és különböző egérhasználati, 

egérkezelési (mozgatás, kattintás), szem-kéz koordinációs, logikai játékokkal játszanak, 

folyamatosan cserélődnek a játékosok. 

Akiknek éppen nem jut számítógép, azoknak négyzetácsos papíron kell egy toll segítségével minél 

pontosabban végrehajtani a feladatokat. Ebben az esetben a toll a kurzor. (Finommotorika 

fejlesztése) 

https://egyszervolt.hu/tag/egérhasználat 
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4. Billentyűzet használata 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Biztonságosan tájékozódjon a billentyűzeten, helyes használati módszerek kialakítása. 

Fejlesztési célok 

Komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek fejlesztése. 

Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Szövegalkotás képességének fejlesztése. 

Tevékenységek 

1, Billentyűzet bemutatása (15 perc) 

Numerikus billentyűk 

Írógép billentyűk 

Funkció billentyűk 

Enter 

2, Interaktív táblát használva áttekintjük a különböző billentyűk helyét és funkcióit. A gyerekek a saját 

kinyomtatott billentyűzetüket színezik a táblán látottak szerint. (15 perc) 

Az alsó tagozatosok http://www.jatek1x1.hu/abc/36-billentyzet-bet-gyakorlo-jatek billentyűzet 

betű gyakorló játékokon játszanak, míg a felső tagozatosok gépírást gyakorló játékot játszanak a 

számítógépeken. 

http://www.bagod-iskola.sulinet.hu/index.php/2015-08-29-13-00-52/kepek/18-tanulas-

segitese/informatika/kepesseg-fejleszto-jatekok/7-informatika 

www.klav.hu 

 

5. Rajzoló program használata 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Egyszerű rajzoló program megismertetése és használata. 

Fejlesztési célok 

Vizuális memória fejlesztése. 

Ismeretek új helyzetben való alkalmazása. 

Gondolkodási képesség fejlesztése. 

Kreativitás fejlesztése. 

Tevékenységek 

1, Ráhangolódás (15 perc) 

Papírlap segítségével a gyerekeknek le kell rajzolniuk az interaktív táblára kivetített képek pontos 

mását. Különböző nehézségi fokozattal.  
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Leellenőrizzük a rajzokat és kiválasztjuk azt, amelyik/amelyikek a leginkább hasonlítanak a táblán 

lévő képekre. 

Megbeszéljük, hogy mi volt a leggyakoribb hibaforrás és miért. 

2, Ezután mindenkinek meg kell alkotnia a számítógépen rajzoló program segítségével a megrajzolt képet. (30 perc) 

Az alsó tagozatosoknak előre meghatározott pontokat (számok, betűk, szimbólumok) kell 

összekötniük. Ügyesebbek önálló rajzot is készíthetnek. 

A felső tagozatosoknak már bonyolultabb feladatokat is el kell tudniuk végezni: rajz készítése 

tükrözéssel, forgatással, nyújtással és döntéssel 

3, Konkrét rajz elkészítése megadott szempontok szerint. Plakát készítése. Rajz mentése. (30 perc) 

4, Szabad rajzolás, technikák gyakorlása. (15 perc) 

 

6. Szövegszerkesztés I. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Egyszerű szövegszerkesztő program megismertetése és használata. 

Képessé tenni a gyerekeket egyszerű, rövid szöveg beképelésére. 

Fejlesztési célok 

Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése 

Analógiás gondolkodás fejlesztése 

Szövegalkotás képességének fejlesztése 

Tevékenységek 

1, Szövegszerkesztés (30 perc) 

Word program megnyitása 

Rövid szöveg beírása, javítása, módosítása. 

Mi jelöli a hibát a szövegben? 

Mit jelent a kék és piros aláhúzás? 

Helyesírás ellenőrzés bekapcsolása… 

2, Egyszerű szöveg/feladatlap lemásolása (karakterformázás nélkül, differenciálva a gyerekek képességei szerint). 

(30 perc) 

Ismerje a kis és nagybetűk írásának módját, a szövegben való mozgás lehetőségeit. (sor elejére-, 

végére ugrás, szavak kijelölése…) 

3, Ellenőrzés, javítás, segítségnyújtás (15 perc) 

4, Szabad játék (15 perc) 
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7. Szövegszerkesztés II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a különféle karakterformázási lehetőségeket. A kis- és nagybetűk 

betűtípusának és méretének beállítási módszereit. Ismerje a bekezdések, térköz, szóköz, sorköz 

közötti különbségeket. 

Fejlesztési célok 

Analógiás gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkodás fejlesztése 

Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése 

Szövegalkotás képességének fejlesztése. Szabálykövetés, lényegkiemelés. 

Ismeretek új helyzetben történő alkalmazása 

Tevékenységek 

1, A gyerekek kapnak egy nyers szöveget, amit közösen papír alapon megformázunk. Piros ceruzával kitesszük a 

kis és nagybetűket, írásjeleket, bekezdéseket. (30 perc) 

Alsó tagozat: A gyereknek képességeiktől függően hallás után le kell ütniük a hallott betűket, 

szótagokat, 2+2-es szavakat (te-ve, ma-ma…) 

2, Ezután a felső tagozatosoknak a számítógépen a korábban megbeszéltek alapján ki kell javítaniuk a szöveget 

a megformázott verzió szerint. (30 perc) 

Érdemes felhívni a figyelmüket, hogy a lépéseket írják le maguknak, hogy a későbbiekben is elő 

tudják venni, segítséget kapjanak. 

Amíg a nagyobb gyerekek a szöveget szerkesztik, addig az alsósokkal különféle újságokból kivágjuk 

a szövegeket és képeket és egy montázst készítünk közösen adott témakörben. 

3, Ellenőrzés (15 perc) 

Közösen megnézzük a megformált szövegeket és javítjuk az esetleges hibákat. 

4, Szabad játék (15 perc) 

Karakterformázással, billentyűzet- és egérhasználattal kapcsolatos játékok alkalmazása. 

 

8. Algoritmus 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Helyes sorrendiség felállítása nagyon fontos feladat. Ha ezt jól elsajátítják a gyerekek, akkor ezt más 

tantárgyaknál is kamatoztatni tudják. 

Ismerje fel és tudja helyesen alkalmazni a közhasznú információkat, melyekkel a hétköznapi dolgok 

megkönnyíthetőek. 

Fejlesztési célok 

Problémamegoldó képesség fejlesztése. 
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Logikai készség fejlesztése. 

Tevékenységek 

1, Mindennapi algoritmusok (15 perc) 

Megbeszéljük, hogy mi az az algoritmus. Hol találkozunk vele? Miért fontos, hogy helyes 

sorrendben történjenek a dolgok? 

Ok – okozat viszonyok ismerete. 

Helytelen sorrend következményei. 

2, Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása (15 perc) 

Hétköznapi és iskolai életre jellemző jelenségekre algoritmusokat készítünk. 

A hétköznapi jelenségeket lépésekre bontjuk. Pl.: tanulás algoritmusa 

Alsó tagozatosoknak képek segítségével, nagyobbaknak szöveges feladatokkal. 

3, Ellenőrzés, javítás, motiválás (15 perc) 

4, Algoritmusra épülő logikai játékok, alkalmazások (45 perc) 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=198&select_osztaly_search=1-4-

osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszes-temakor 

http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/informatika/informatika/informatika-6-evfolyam/egyszeru-

problemak-megoldasa/algoritmusokra-epulo-logikai-jatekok 

http://www.funnygames.hu/jatek/lada_tologatos.html 

https://logikai.jatek-online.hu/index3.php 

 

9. Multimédia I. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Multimédia fogalmának kialakulása, multimédiás anyag készítési folyamata (fénykép, videó, 

hangfelvétel, nyomtatott sajtó) 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása játékosan. 

Fejlesztési célok 

Kreativitás 

Problémamegoldó készség 

Logikai készség 

Tevékenységek 

1, Multimédia története (20 perc) 

A gyerekekkel először szóban megbeszéljük, a multimédia szó jelentését, szerintük mikortól 

beszélhetünk multimédiáról (Néhány kérdésből álló kérdőív segítségével) stb… 

2, A gyerekek által adott válaszokat interaktív táblán feljegyezzük, hogy mindenki lássa. (10 perc) 
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3, Ezután a gyerekeknek párosával (alsó tagozatos – felső tagozatosa párban) kell utána járniuk az internet 

segítségével, és megválaszolni a kérdésekre a valóban helyes válaszokat. (15 perc) 

Bizonyára tapasztalni fogunk nagy eltéréseket, amikre az ellenőrzés folyamán kitértünk és 

rácsodálkozunk, egyes témákba elmélyedünk az érdeklődés alapján. 

4, A második 45 percben egyfajta workshop keretén belül mindenkinek lehetőséget adok, hogy kipróbálják a 

rendelkezésre álló eszközöket. (kamera, fényképezőgép, diktafon, mikrofon) (45 perc) 

Rövid filmeket nézünk az eszközök használatáról. 

Párokban fotókat, videókat készíthetnek segítséggel. 

A foglalkozás utolsó harmadában megnézzük az elkészült képeket, videókat, meghallgatjuk a 

felvételeket. 

Befejezés: közösen kiválasztunk egy témát, amit a következő alkalommal kidolgozunk és egy 

program segítségével elkészítünk. 

 

10. Multimédia II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Multimédiás anyag elkészítése. 

Fejlesztési célok 

Kreativitás; problémamegoldó készség; logikai készség 

Tevékenységek 

Az előző alkalommal kiválasztott anyaghoz az első 45 percben elkészítjük a fotókat, videókat, 

felvételeket. 

A második 45 percben az (általam megvásárolt) Wondershare Filmora program segítségével egy 

rövid videót készítünk. 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Ebben a tematikában a hangsúly a digitális eszközök használatán van. A tematikában minden 

részegységet úgy építettem fel, hogy a foglalkozás első felében a tapasztaláson van a hangsúly, mert 

a sajátos nevelési igényű gyerekeknél nagyon fontos, hogy először kézzel fogható bizonyítékot 

szerezzenek, és ez által elősegítjük az informatikai eszközök működésének, használatának 

megértését.  

Kérdésfeltevés 
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Elsősorban az adott témához kapcsolódva, a tevékenység előkészítése során a rávezetés, 

megismerés, megtapasztalás módszerét alkalmazva. Az egyéni képességek figyelembe vételével 

differenciálás szükséges ahhoz, hogy a tanulók elsajátítsák az adott témát. 

A nagyobbaknál a meglévő ismeretekre építve bővítjük az informatikai tudásukat. Kisebbeknél az 

új ismeretek megszerzése és elmélyítése a cél. 

Értékelés 

Az értékelés két formája érvényesül a foglalkozásokon: 

- A pedagógus pozitív megerősítő, bátorító szóbeli értékelése, mely folyamatos. 

- A csoport felől is érkeznek folyamatosan a visszajelzések. Dicsérik társaikat, javítják a 

hibákat. 

- A digitális eszközökön végzett játékok, feladatok alkalmazások tartalmaznak különféle 

értékeléseket. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Kommunikáció 

Mivel az informatikának van egy sajátos nyelvezete, ezért a projektben különös hangsúlyt kell 

fektetni az ismeretlen szavak megismerésére, elmélyítésére és arra, hogy ezen kifejezések belsővé 

váljanak a gyerekekben. 

Munkaformák 

Az életszerű helyzetekben fellelhető valóságos problémákra csoportosan, változatos 

munkaformákkal és módszerekkel keresik a diákok a választ. A számítástechnikai eszközök 

felhasználásával számos pedagógiai és tanulási mód megvalósítható.  
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Léleksimogató - foglalkozássorozat 3-4. 
évfolyamosoknak 

 

Érintett terület:  3-4. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység, fejlesztő biblioterápiás 

napközis tematikus foglalkozássorozat 

Tartalmi fókusz: Magyar nyelv és irodalom, erkölcsi nevelés, művészeti nevelés 

Kiemelt cél: Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés

Módszer: Fejlesztő biblioterápia; személyiségfejlesztő, önismereti és 

közösségfejlesztő játékok; drámapedagógia; kreatív, problémamegoldó 

feladatok; művészetterápia; felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás 

Időtartam: Alkalmanként 2 óra, 5 alkalommal

 

Összegzés 

A célcsoport bemutatása, a tervezett 

létszám: a fejlesztő biblioterápiás 

foglalkozássorozatot alkalmanként az 

adott iskola alsó tagozatos 3-4. 

évfolyamainak napközis csoportjaiból a 

foglalkozás iránt érdeklődő gyerekek, 

maximum 10-15 fő számára tervezem. 

A gyerekek valószínű vegyesen lesznek 

fiúk és lányok is, azonos korúak, 

hasonlóan nyitottak mindenre, 

érdeklődőek, intellektuálisan és emocionálisan is hasonlóan magas szinten vannak. Fejlődéslélektani 

szempontból egészséges gyerekek, akik a koruknak megfelelő tipikus problémákkal, valamint a 

szociálisan hátrányos helyzetből adódó problémákkal küzdenek. 

A csoportos fejlesztő biblioterápiás foglalkozások menete, az alkalmazott módszerek:  

1. A megfelelő mű (könyvrészlet, novella, mese, vers) kiválasztása, amely a program résztvevőinek 

problémáit tükrözi. 

2. A mű bemutatása. A kiválasztott olvasmányt felolvashatja a foglalkozásvezető vagy egy segítő, 

felolvashatják hangosan együtt a résztvevők, csendben egyénileg, vagy meg lehet hallgatni CD-ről 

előadóművészek tolmácsolásában. 
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3. A megértés erősítése. A felolvasás közben vagy a végén közös, irányított megbeszélése 

következik a cselekménynek, a szereplőknek és a felvetett problémáknak.  

A megbeszélés itt nem úgy történik, mint az iskolai órán az ismeretanyag elsajátítása. Ezen 

alkalmakkor nem a mű írója, élete, stílusa a fontos, hanem azt, hogy a befogadónak mit jelent a 

szöveg, milyen hatást váltott ki belőle. 

Szabadon véleményt nyilváníthatnak a gyermekek, kifejezhetik érzelmeiket is, elmondhatják, hogy 

ők ebben a helyzetben hogyan cselekedtek volna. Rögtön visszajelzést is kaphatnak a többiektől, 

ezáltal kialakíthatnak egy mindenki által elfogadott viselkedésmódot. Ez megkönnyíti a 

beilleszkedést és erősíti az összetartozás érzését.  

A csoportos fejlesztő biblioterápiával tehát sokkal nagyobb hatás érhető el, mint az egyéni 

olvasással, több szinten képes formálni a személyiséget. 

A megértést erősíti, hogy a foglalkozások során nem csupán a szövegbefogadásra épülő receptív 

biblioterápiával, hanem minél gazdagabb eszköztárral dolgozunk, az olvasást követő irányított 

beszélgetésen kívül fontos szerepe van az önismereti és közösségépítő játékok, a drámapedagógia 

alkalmazásának (szituációs szerepjátékok) a kreatív problémamegoldó feladatoknak (pl. alkotó 

kreatív írás, asszociációs játékok) és a különböző művészeti technikáknak (pl. rajzolás, festés, 

kollázs, fotó, zene, stb.) 

A biblioterápiás foglalkozásokkal komplex személyiségfejlesztés érhető el, intellektuális szinten, 

szociális szinten, emocionálisan és viselkedéses szinten is. 

 

Cél és várható eredmény 

A tematika a legfontosabb pedagógiai célként tűzi ki a személyiségfejlesztést, az önismeret, a 

problémamegoldó képesség és a kreativitás fejlesztését; a pozitív önértékelés, az 

alkalmazkodóképesség javítását, segítséget a beilleszkedési problémák leküzdésében, 

szorongásoldást, valamint közösségfejlesztést, a társas kultúra fejlesztését.  

Legfontosabb másodlagos cél az olvasás népszerűsítése, megszerettetése, szövegértő, 

szövegelemző készség fejlesztése, a beszédkészség, gondolkodási és kommunikációs 

készségek javítása.  

A programjainkba bevont hátrányos helyzetű gyerekek esetében az iskolák pedagógiai 

munkájának és ehhez kapcsolódva a mi biblioterápiás foglalkozásainknak is van egy közös 

célja: a hátrányok kompenzálása és az esélyek növelése a sikeresebb társadalmi integráció 

érdekében. 

A tematika alkalmazását eredményesnek tekinthetjük, ha sikerül segíteni a gátlásos, 

kisebbrendűségi érzéssel küzdő gyerekeknek félelmeik legyőzésében; a testi hibás, vagy 
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súlyfelesleggel esetleg túlzott soványsággal küzdő gyermeknek önmaguk elfogadására, 

önértékelésre, de ugyanakkor más etnikai csoportok, kisebbségek elfogadására is.  

Eredményként könyvelhetjük el, hogy sikerül segíteni az alkalmazkodási nehézségek, pl. 

túlzott agresszivitás, vagy éppen a bátorság hiánya esetén is, ugyanakkor az átlagon felüli 

képességekkel rendelkező gyermek problémáira, esetleges beilleszkedési zavaraira is 

segítséget nyújtunk. 

Óraszám 

Alkalmanként 2 óra, 5 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, ének-zene 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Személyes kompetencia: önismeret, önértékelés, kommunikáció, beleélési, befogadási 

képesség, kíváncsiság, fejlesztése 

Kognitív kompetencia: gondolkodási, probléma megoldási, ok-okozati képesség, megfigyelő, 

rendszerező képesség fejlesztése, emlékezet fejlesztése.  

Szociális kompetencia: kontaktuskezelési, együttműködési, beleélési képesség fejlesztése, 

tolerancia, alkalmazkodás képességének fejlesztése 

Érzelmi intelligencia fejlesztése jellemző. 

Intellektuális szinten gondolkodásra, a képzelőerő, fantázia fejlesztésére, önismeretre 

ösztönzi a gyermekeket, hogy saját problémáit reálisan lássa, és a problémára alternatív 

megoldásokat találjon. 

Szociális szinten a tudatosságát, a szociális érzékenységét növelhetjük, hogy más helyzetébe 

tudja magát képzelni, együtt érző képesség fokozása történik. 

Emocionálisan helyettesít, tehermentesít, élményt nyújt a valódi élmény kockázata nélkül. 

Átélheti a mesehős megpróbáltatásait, a mese szereplőjén keresztül, sokkal könnyebben 

kitárulkozik. Az a kisgyerek, kamasz, aki túl szégyenlős ahhoz, hogy a személyes problémáit 

közvetlenül mondja el, a szereplőkön keresztül úgy mondhatja el véleményét, hogy nem kell 

kiadnia magát. A közösségi érzés erősödése; a szórakozás, az olvasás öröme jellemző. 

Viselkedéses szinten kísérletezhet különféle viselkedésmódokkal, sőt megismerheti a 

lehetséges hatásokat is.  

Előkészületek 

A tematika megvalósítására felkészülni a tematikai leírásban szereplő alkalmazott módszerek 

mélyebb megismerésével lehet. 
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A későbbi megvalósításhoz, adaptációhoz a pedagógusi végzettség mellett fejlesztő 

biblioterápiás ismeretek is szükségesek. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Könyvek, CD-lemezek, CD-lejátszó, mesekirakó, kesztyűbábok (kacsa, tyúk, cica), 

üvegfesték készlet, lehúzható üvegfestékek, fólia, flipchart papír, táblafilc színes csomagok, 

A4-es papír csomagok, műszaki rajzlap, csomagolópapír, színes ceruza készlet, grafit ceruza, 

filctoll készlet, zsírkréta, gyurmaragasztó, papírragasztó, gumis karton mappa; másolatok a 

szövegekről, alkalmanként 70-80 db színes A/4-es másolat. 

Források  

Andersen legszebb meséi / Hans Christian Andersen. - Budapest: Móra, 1978.  

Bagdy Emőke: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában / Bagdy Emőke, Telkes József. 

– Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó., 1994, cop. 1988. 

Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása: foglalkozásminták alsó tagozatosok 

számára / Baji-Gál Ferencné. - Debrecen: Pedellus, 2000.  

Benedek Elek: Szélike királykisasszony - mesegyűjtemény / Benedek Elek. – Debrecen, 

Aquila, 1993. 

Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim – 

Budapest, Gondolat, 1985.  

Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra: mesék, mesemondók, motívumok / Boldizsár 

Ildikó. - Budapest: JAK, Kijárat, 1997. 

Doll, Beth: Fiatalok biblioterápiája - Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek 

együttműködése / Beth Doll, Carol Doll; magyar szöveget gondozta Magyar Krisztina. – 

Budapest, Könyvtári Intézet, 2011. 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/biblioterapia_gyermekeknek_es_

serduloknek_0.pdf 

Gárdonyi Géza: Cifra mese - mesék és hasznos történetek / Gárdonyi Géza. – Budapest, 

Móra, 1982. 

Gyurkovics Tibor: Gyerekregények / Gyurkovics Tibor. – Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 

2001.  

Olvasókönyv a biblioterápiáról / összeáll. Bartos Éva. – Budapest, OSZK KMK, 1989.  

Pacskovszky Zsolt: Hogyan élheted túl, ha „furcsának” tartanak? Tilinger 128, Dormin 007 

és a túlélő mód / Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona. – Bp.: Móra, cop. 2016. – (Lélekdoki, 5.) 

Rudas János: Delfi örökösei - önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat / Rudas 

János. – Szentendre: Kairosz, 1998. cop. 1990. 
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Zágorec-Csuka Judit A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje - biblioterápiai 

tanulmányok / Zágorec-Csuka Judit. – Pilisvörösvár, Kapca: Muravidék Baráti Kör 

Kulturális Egyesület, Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, 2017. 

Ötletek, tippek, változatok 

A tematika egyes részein részletezem az adott tevékenység, játék különböző változatait, amely 

a gyermekcsoport, az idő és a helyszín adottságainak figyelembevételével, valamint a kellékek 

megléte vagy hiánya esetén különböző módon alkalmazható.  

A tematikát tágabb időkeretben is meg lehet valósítani, amennyiben kitárulkozóbb, 

kommunikatívabb a csoport, akkor hosszabb beszélgetésekkel, megbeszélésekkel, valamint 

további szituációs és önismereti, ill. közösségépítő játék, és ezekhez kapcsolódó kreatív 

tevékenység alkalmazásával. 

Mivel a gyerekeket foglalkoztató téma és az életkori sajátosságaikból, ill. a szociális 

helyzetükből adódó problematika igen sokrétű, így a tematika mindezekkel még tovább 

kibővíthető, hiszen a mesék, novellák oly gazdag tárháza áll rendelkezésünkre, melyekkel a 

fejlesztő biblioterápia módszereivel megoldási mód, ill. segítség nyújtható. A mesékben és 

fejlesztő biblioterápiás feldolgozásukban mindenki megtalálhatja a saját problémáira 

vonatkozó eligazítást, megoldást, segítségükkel megláthatják a reményt, kiutat az adott 

problémahelyzetből, konfliktusból. 
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1. Andersen:„A rút kiskacsa” – kirekesztettség érzés és önértékelési 
problémák oldása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Bizonyára vannak a csoportban szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek, akik emellett még 

beilleszkedési zavarokkal is küzdenek. De küszködhet beilleszkedési zavarral a kimondottan 

tehetséges gyermek is, akinek éppen kiválósága okozhat rosszul alkalmazkodást. Az ő problémáik 

enyhítésére is hasznos lehet ez a foglalkozás. 

Ez mű alkalmas a beilleszkedési zavarok enyhítésére, a kirekesztés, az előítéletek, a másság 

(különbözőség) problémájának megvitatásához és oldásához, a csoport hozzáállásának 

megváltoztatásához a közösség által kiközösített egyénhez, a társas viselkedési készségek 

fejlesztésére. 

Fejlesztési célok 

Fő cél a kirekesztettség érzés és önértékelési problémák oldása. 

Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom a gyerekek szórakoztatása, a szabadidő 

tartalmas eltöltése mellett a gyerekek beilleszkedési zavarainak enyhítése, kirekesztettség érzésének 

oldása, mint problémamegoldás; önértékelési problémák és szorongás oldása, segítség az emberi 

kapcsolatok alakításában. 

Segítségül szolgálhat ez a mese érzelmi vagy mentális problémák esetében, az önértékelési 

problémáknál, a szégyenlősség leküzdésében, a bátorság növelése érdekében, a felzárkózás 

elősegítése érdekében is. 

A biblioterápiás foglalkozás célja, hogy beindítsa a gondolkodási folyamatot és a problémával 

megbirkózó viselkedést, amely végül a megoldást hozza. 

A gyerekek a mese befogadásával önbizalmat és a pozitív énkép megerősítését kaphatják meg. 

Tevékenységek 

1. Bevezető gondolatok, bizalmi légkör kialakítása (5 perc) 

Rövid bemutatkozás és a foglalkozássorozat, valamint a foglalkozások menetének bemutatása. 

Bizalmi légkör kialakítása 

2. Ismerkedő, kapcsolatteremtő játékok (10 perc) 

a) Névlánc jellemző tulajdonsággal 

b) Mi lennél, ha állat lennél? 

- Ha állat lennék, akkor… 

Variáció: A résztvevők röviden indokolhatják a választásukat. 

3. Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás 
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a) Zenehallgatás: Saint-Saens: Az állatok farsangja, Tyúkok és kakasok tétele meghallgatása CD lemezről (4 

perc) 

- Hová képzeltétek magatokat?  

- Milyen állathangokat ismertetek fel? 

 b) Kacsabáb bemutatása  

- Milyen mese jut eszetekbe erről a kacsabábról? 

c) Mesekirakó kirakása (3 perc) 

4. A műalkotás bemutatása I. rész (10 perc) 

A bevezető rész után a mesét én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető 

kifejező, hangos felolvasással mutatom be, 2 helyen tagolva, megszakítva közbeiktatott 

tevékenységekkel a megértés erősítésére. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

5. A mű feldolgozása, a megértés erősítése 

Beszélgetés I. (10 perc) 

A mese feldolgozása, a megértés erősítése elsősorban beszélgetéssel történik, amikor is 

mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, egyenrangú felekként nyilatkozhatnak meg a gyerekek. 

Szó eshet természetesen a mese cselekményéről, a szereplőkről, azok jellemzéséről, a főszereplő 

rút kiskacsa problémájáról, konfliktusairól, hogy milyen keserves az élete, hogy mindenki csak 

bántja, gúnyolja, üldözi, sehol sem fogadják be, senkitől sem kap szeretetet. 

Felmerülhet a másság, a különbözőség kérdése, a kirekesztettség fogalma. 

6. A megértés erősítése érdekében művészetterápiai, drámapedagógiai gyakorlatokat és játékos 

feladatokat is alkalmazok, a gyerekek különböző szituációs játékok és megbeszélésük segítségével 

élhetik át a kirekesztettség, a csúfolódás problémáit. 

Drámapedagógiai gyakorlatok 

a) Némajáték, állatcsaládok (5 perc) 

Kellék: szókártyákon az állatnevek 

3-4 fős kiscsoportokban, némajátékban bemutatják a kihúzott és általuk megszemélyesített 

baromfiudvari állatcsaládok viselkedését, találkozását a rút kiskacsával, a kirekesztés 

pillanatait (szókártyák: kacsamama, kiskacsák, rút kiskacsa, spanyol kacsa; tyúkok, csibék, 

kakas; kis és nagy pulykák és a pulykakakas) 

b) Állókép készítése. 

c) Gondolatkövetés (4 perc) 

- Mit gondolnak, éreznek a baromfiudvar lakói és mit a főszereplő az adott állókép pillanatában?   

d) Jellemzés (4 perc): 
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 - a csoport jellemzi szóban az adott állatcsaládot.  

- Melyek azok a tulajdonságok, amelyek jellemzik a ti csoportotokat, amelyek alapján ti különbek, 

hasznosabbak vagytok, mint a többi állat és a rút kiskacsa?  

Megbeszélés:  

- Hogyan éreztétek magatok a szerepben? (4 perc) 

7. A műalkotás bemutatása II. rész (8 perc) 

Folytatom a mesét 2. részének kifejező, hangos felolvasásával. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

8. A mese II. része feldolgozásának folytatása, a megértés erősítése beszélgetéssel (10 perc) 

Felmerülhetnek a magányosság, egyedüllét, másság, csúfolódás, kirekesztettség, meg nem értés; az 

összetartozás, a barátság hiányának fogalmai, problémái és ezek által okozott érzések, gondolatok, 

valamint a főszereplő problémái és a gyerekek problémái közötti hasonlóság is felfedezésre 

kerülhet.  

9. A megértés erősítése páros bábos improvizációval (5 perc) 

Kellék: kacsa, tyúk és macska báb 

- a rút kiskacsa és a tyúk párbeszéde bábjátékkal 

- a rút kiskacsa és a kandúr macska párbeszéde bábjátékkal 

Megbeszélés:  

- Hogyan éreztétek magatok a szerepben? (3 perc) 

10. A műalkotás bemutatása III. rész (8 perc) 

A mese 3. részének foglalkozásvezetői hangos felolvasása. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

11. A mese feldolgozásának folytatása, a megértés erősítése beszélgetéssel III. (10 perc) 

a) Megküzdés a sorssal és átváltozás: 

- Mi történt tavasszal a rút kiskacsával, mikor úszkált a tóban? 

b) A boldogság megélése: 

- Hogyan viselkedtek a régi hattyúk az új hattyú előtt? 

- Hogyan viselkedtek a gyerekek a mesében? 

- Mit érzett a fiatal, új hattyú? 

A mese pozitív végkifejletéből erőt meríthet a hasonló problémával küzdő gyerek és visszanyerheti 

önbizalmát, ezáltal a pozitív énkép megerősítését kaphatja meg. 

12. Kiscsoportos improvizáció, szituációs játék (4 perc) 

Szerepek: az új hattyú/ hattyúk/ gyerekek  

Megbeszélés:  
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- Hogyan éreztétek magatok a szerepben?  

13. Zárásként, levezetésként művészetterápia, kreatív alkotás: képalkotást készítünk matricafestéssel. (10 perc) 

Változat:  

„A rút kiskacsa” foglalkozás zárásaként nem csak matricafestéssel készülhet a képalkotás, de lehet 

helyette üvegfestés is vagy papírra festmény, ill. rajz készítése is az élmények, olvasottak elmélyítése 

érdekében, művészetterápiai kreatív alkotásként. 

14. Értékelés, összegzés (3 perc) 

 

2. Benedek Elek: „Szélike királykisasszony” – pozitív értékelés, 
képességek, együttműködés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Sokszor próbálkoznak a gyerekek csoportos feladatmegoldásokkal tanulmányaik során, de az 

együttműködést lehet még fejleszteni. 

Benedek Elek „Szélike királykisasszony” című meséje segíthet a csoportos tevékenységek során a 

másik gyerek tudásának értékeléséhez, az együttműködés intenzívebbé válásához. Fontos, hogy 

minden gyerek úgy érezze, hogy társai értékelik pozitív tulajdonságait, egyenlő partnerként kezelik. 

Ebben is segítséget adhat ez a mese. 

Segíthet ez a mese az introvertált, gátlásos tanulónak is, hogy jobban csoport-orientálttá váljon, 

megoldásokat találjon az övéihez hasonló problémákra. 

Fejlesztési célok 

Cél az önismeret fejlesztése, az önnevelési igény felkeltése, énazonosság tudat erősítése. 

Célom ezzel a biblioterápiai foglalkozással a gyerekek kielégítőbb társas kapcsolatai létrehozásának 

segítése, a csoportos együttműködés szükségességének erősítése, a csoportkohézió növelése, 

másikra való odafigyelés, a kölcsönös megbecsülés, a másikban való szövetséges megtalálása, az 

egymásra utaltság fontosságának kiemelése és természetesen a szórakoztatás, élményszerzés. 

Tevékenységek 

1. Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás önismereti játékokkal: 

a) Pantomimjáték: „Valami, amit szívesen csinálok” (10 perc) 

Cél: pozitív megerősítés, identitástudat fejlesztése  

A résztvevők körben ülnek, a játékvezető jelentkezés alapján választja ki a gyerekeket, akik 

pantomimszerűen bemutatják, hogy mit szeretnek csinálni (pl. kerékpározni, úszni, táncolni, enni 

stb.). A többieknek ki kell találniuk, mi az a „valami".  

Variáció: párokban vagy kiscsoportban zajlik a bemutatás. 

b) Képességfa (15 perc) 
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Cél: önismeret fejlesztés, önnevelési igény felkeltése, énazonosság-tudat erősítése  

Eszközök: csomagolópapír, rajzeszköz, íróeszköz, rajzpapír, színes papír, ragasztó 

A gyerekek közösen rajzolnak egy nagy fát. Annyi ága legyen, ahány gyerek a csoportban, minden 

ág egy-egy gyereket jelképez. (Az ágakat a gyerekek nevükkel megjelölik.) A fa levelei pedig egy-egy 

megszerzett tudásról, képességről tanúskodnak: pl. tudok úszni, ugrókötelezni, görkorcsolyázni, 

olvasni stb. 

A gyerekek a képességeket jelző színes faleveleket felragasztják az ágakra. 

2. A műalkotás bemutatása (14 perc) 

A „Szélike királykisasszony” című mesét bemutató felolvasással ismertetem meg a gyerekekkel, 

folyamatos, kifejező hangos olvasással. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

3. A mű feldolgozása, a megértés erősítése beszélgetéssel (20 perc) 

A mese feldolgozása a bemutató olvasás után irányított beszélgetéssel történik, melynek során 

minden megnyilatkozót nagy odafigyeléssel hallgatunk, a gyerekek reagálhatnak társuk 

véleményére. A beszélgetéskor kiindulhatnak a mese cselekményéből, az egyes szereplőkből és azok 

jellemzőiből, tulajdonságaikból. 

A résztvevőket rávezethetjük az alábbi kérdéskörökre:  

- Van-e valamilyen hasonlóság a szereplők jellemzői és ti vagy ismerőseitek tulajdonságaiban? 

- Ismertek-e különleges képességű embereket, és ha igen, milyeneket? 

- Rendelkeztek-e olyan képességekkel, amelyekkel sikereket értek el? 

- Könnyebb-e sikereket elérni csapatban? 

- Miben kaphat segítséget, megerősítést valaki a csapattól? 

Szó eshet a mesében vázolt cselekvésekről, feladatokról és hogy azt csak az egyes szereplők egy-

egy különleges képességének kihasználásával tudták egymást segítve, összedolgozva, 

együttműködve megoldani. 

4. A megértés erősítése (6 perc) 

Csoportgyakorlat: Szólabdázás 

Cél: szókincsfejlesztés, a szereplők tulajdonságainak rögzítése 

- Dobd vissza az ellentétét! 

Serdülő   Derék ember - 

Hosszú -    Vékony – 

Gyors -    Széles vállú –  

Széles mellű -    Jól látó – 

Pontos –    Kicsi – 
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Zömök –   Jól halló –  

Szép –     Sírós - 

5. A megértés erősítése csoportos sorverseny játékkal, „Szélike királykisasszony próbái” címmel, 

amelyen szükség van a csapattagok különböző képességeinek alkalmazására. 

Ezen 2 csapatban versenyeznek a gyerekek, amikor minden csapattag ügyességére, gyorsaságára 

egyaránt szükség van, de nyilván ha valamelyik csapatban van jobban futó, gyorsabb vagy pl. jobb 

céllövő, az segíthet a győzelem elérésében, ha ők versenyeznek az adott feladatban. 

a) Villámgyors próbája – versenyfutás (8 perc) 

Kellékek: adott távolságban 1-1 szék, összesen 2 db, síp 

- Ezen a versenyen a csapatból 5 fő vegyen részt, aki olyan gyorsan tud futni, mint Villámgyors! 

A többiek üljenek le és szurkoljanak a csapatuknak! 

Sípjelre indul a csapat első játékosa, gyorsan fut a székig, jobbról megkerüli a széket, majd futva 

visszatér a csapathoz. Váltás során a visszafutó megérinti a következő versenyző kezét (nem üti!). 

Győz az a csapat, amelyik elsőnek végzi el a feladatot, a leggyorsabban visszaér a startvonal mögé 

az utolsó csapattag. 

b) Hegyhordó próbája – könyvhegyet súlyként cipelő verseny (8 perc) 

Kellékek: - csapatonként 10-10 csökkenő méretű könyv, összesen 20 db 

Adott távolságban a startvonaltól 1-1 szék, összesen 2 db 

- Ezen a versenyen a csapatból 5 fő vegyen részt, aki erősnek érzi magát a súlyhordáshoz, aki 

hegyeket tud megmozgatni, mint Hegyhordó, és elég fürgén is tud futni a cipelés közben! 

Sípjelre indul a csapat első játékosa, a 10 könyvből álló könyvheggyel gyorsan fut a székig és 

óvatosan, nehogy lecsússzanak a könyvek, jobbról megkerüli a széket, majd futva visszatér a 

csapathoz. Váltás a könyvhegy átadásával történik. 

Amennyiben véletlenül leejt valaki a könyvekből, gyorsan szedje fel, és onnan kell folytatni, ahol 

abbahagyta! 

c) Fúvó próbája – papír fa átfújó verseny kifeszített damilon (8 perc) 

Kellékek: -2-2 fogas, összesen 4 db (vagy pl. egymásra rakott székekből 4*2 db, amelyen a damilt 

fejmagasságban rögzíteni lehet) 

- 2 damil, rajta 2 m távolság bejelölve szigetelő szalaggal 

-1 karton fa a damilra fűzve, a damil pedig fejmagasságban a fogasokra (vagy egymásra rakott 

székekre) kötve és kifeszítve 

Változat: 2 pingpong labda 

Ezen a próbán, a fafújó versenyen a csapatból 6 olyan versenyző vegyen részt, aki olyan erősen tud 

fújni, hogy fákat tud megmozgatni, mint Fúvó! 
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A csapatból 3 fő az egyik fogas mögött álljon 3 pedig a másik fogas mögött! 

Sípjelre az első versenyző a piros jelöléstől előre fújja a fát a damil másik végén lévő jelzésig, a 

következő szemből vissza az első jelzésig! 

Győztes az a csapat, amelyik utolsó versenyzője előbb fújja végig a fát a jelzésig! 

Változat: asztalon pingpong labda fújása  

d) Jóltaláló próbája – célba dobás (8 perc) 

Kellékek: 2 kislabda, 2 szemetes vödör vagy doboz, vagy üres tejfölös kupa adott távolságban a 

csapatoktól 

Csapatonként mindenki versenyezhet, 2 célba dobási lehetősége lesz mindenkinek. 

A csapatok egyes oszlopban sorakozzanak fel a startvonal mögé! 

Ez a verseny nem időre megy, nem a gyorsaság számít, hanem a pontos célba dobás a jól eltalálás, 

hisz ez Jóltaláló próbája. 

Győz az a csapat, melynek tagjai több pontot gyűjtenek, több találat ért célba. 

Változat: darts nyíllal célba dobás 

e) Péter, a mindent halló próbája – súgott mondatok továbbadása időre (8 perc) 

Azok versenyezzenek csapatonként 5-en, akik mindent jól hallanak, mint Péter, a Mindent halló! 

A csapatkapitányoknak külön-külön súgok 2 mondatot. A csapattagok egymástól kartávolságra 

álljanak! 

Sípjelre a csapatkapitány megsúgja a hallott mondatokat a következő csapattagnak, az pedig fülébe 

súgja a mellette álló társának! 

Fontos, hogy úgy súgjátok, hogy a másik csapat meg ne hallja! 

Győz az a csapat, amelyik utolsó versenyzője elsőként mondja ki hangosan a 2 mondatot! 

Mondatok pl.: Még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle! 

Jutalmazás, levezetés (10 perc) 

Kellékek: 

- elismerő oklevelek minden csapattagnak 

- jelmondat terápiás lapocskák mindenkinek 

A próbák eredményes teljesítése után minden csapattag elismerő oklevelet kap a helyezésekkel és 

egy véletlenszerűen húzott jelmondat terápiás lapocskát, egy együttműködéssel, összetartozással, 

értékekkel kapcsolatos idézettel. 

Felolvassuk az idézeteket és megbeszéljük a gyerekek hozzájuk kapcsolódó gondolatait. 

Értékelés (5 perc) 

- Mi tetszett a mai foglalkozáson leginkább? 

- Hogy érezted magad a mai foglalkozáson?  
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3. Gyurkovics Tibor: „A tanár úr notesza” – lopás, őszinteség, hazugság 
problémái 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A biblioterápiás foglalkozásra Gyurkovics Tibor „A tanár úr notesza” című novelláját választottam 

a „Gyerekregények” című kötet „Üveggolyó” regényéből, mert ennek a történetnek a 

középpontjában a lopás, őszinteség, hazugság problémái vannak. 

Biztosan van elképzelésük esetleg saját tapasztalatuk a gyerekeknek a lopásról, más holmijának 

eltulajdonításáról, illetve hazudozás is gyakran megeshet az osztályban.  

Fejlesztési célok 

A cél a foglalkozással a hazugság és a lopás morális problémáinak, a viselkedés okainak vizsgálata, 

feltárása és segítségnyújtás a megoldásban, valamint egy élményszerű, kellemes, szórakoztató 

időtöltés nyújtása. 

Cél a döntéshelyzetek átélése, szembesülés bizonyos problémával, esetleges konfliktushelyzetek 

feloldása. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás önismereti játékokkal: 

a) Mi változott? (10 perc) 

Cél: a helyzeti és a társmegfigyelés felmérése 

Valakit kiküldünk a teremből. Mielőtt kimegy, a kitaláló jól körülnéz, ki hol ül, hogy néz ki. Ezután 

3 változás történik. A bennmaradók elcserélik egymás között ruhadarabjaikat, használati tárgyaikat, 

helyüket, stb. Változtatni csak a körön vagy csoporton belül lehet, a terem berendezését ne 

változtassuk meg. Ezután behívjuk a kitalálót. Az a feladata, hogy rájöjjön, milyen változások 

történtek addig, amíg ő odakint volt. Ha megfejtette, új játékos megy ki.  

b) Fekete – fehér – igen – nem (7 perc) 

Kommunikációs játék 

Körben állunk, a 4 szót ebben a sorrendben mondjuk egymás után. Mindig az mondja a következőt, 

akire rámutat az előző játékos. A hangerőt, hangsúlyt kedvünk szerint változtathatjuk. 

A műalkotás bemutatása I. rész (7 perc) 

A művet hangos felolvasással mutatom be a résztvevő gyerekeknek, egyszer tagolva, megállva a 

felolvasásban. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése beszélgetéssel. 

I. rész (20 perc) 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
164 

 

A novella feldolgozása az olvasásban való megálláskor elkezdődik, beszélgetéssel, amikor már 

elmondják a gyerekek az eddig hallott cselekményt, gondolataikat a szereplőkről, cselekedetükről. 

- Mi a véleményetek az eddig hallottakról? 

- Mi jut róla eszetekbe? 

- Mit gondoltok a Péter és a tanár úr reakcióiról, cselekedeteiről, döntéséről? 

Kreatív alkotófolyamat - a lehetséges folytatás (10 perc) 

- Fogalmazd meg, hogy szerinted milyen lesz a történet folytatása, mit tesznek a fiúk az ellopott 

notesszal! 

A műalkotás bemutatása II. rész (5 perc) 

A mű befejezését hangos felolvasással mutatom be a résztvevő gyerekeknek. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése beszélgetéssel  

II. rész (20 perc) 

- Vizsgáljuk meg, hogy miben hasonlít, és miben különbözik az általatok korábban elképzelt 

folytatás és a történet tényleges befejezése! 

Megbeszéljük az egész történet mondanivalóját, a cselekményt, a lopás, az igazmondás, az igazság 

elhallgatásának, és a hazugság problematikáját.  

Figyelemmel kísérik a gyerekek Péter cselekvésének indítékait, motivációit. 

Véleményezik a szereplők jellemét. 

- Van-e már hasonló tapasztalatod saját életedben, előfordult-e már veled, hogy tőled elloptak, vagy 

netán te elcsentél valamit? 

- Volt-e már olyan, hogy valami miatt nem mondtál igazat? 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése játékokkal 

A mű megértése érdekében alkalmazunk a beszélgetés és a történet adott pontból való folytatása 

mellett egyéb drámajátékokat is: 

a) Tulajdonság lista: (15 perc) 

Kellékek: flipchart papír, filctollak 

Felírjuk Péter jellemzőit, amilyennek mi megismertük, és ahogy a tanár úr jellemezte. 

b) Kiscsoportos szituációs játékok (15 perc) 

A történtek alapján eljátszandó szituációk 3-5 fős kiscsoportokban:  

- amikor nincs kész a házi feladat 

- amikor magához veszi Péter a noteszt 

- amikor elviszik fiúk a noteszt a tanár úrnak a lakására. 

Levezetés: Jut eszembe -  asszociációs játék: (6 perc) 
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Indítom a mondatot, pl. „A tanulásról a házi feladat jut eszembe.” A mellettem ülő kapcsolódik: 

„A házi feladatról ….. jut eszembe.” Így haladunk végig a résztvevők körén. 

Értékelés (5 perc) 

a) Mi tetszett a mai foglalkozáson leginkább? 

b) Hogy érezted magad a mai foglalkozáson? 

c) Tanultál valamit a mai foglalkozáson? Ha igen, mit? 

 

4. Gárdonyi Géza: „Bűntárgyalás” – indulatkezelés problematikája 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A csoportban bizonyára vannak beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek, esetleg verekedős, 

veszekedős, hirtelen haragú gyerek, akik miatt gyakran van konfliktus az osztályban. 

A biblioterápiás foglalkozására Gárdonyi Géza „Bűntárgyalás” című történetét választottam, mert 

ebben az irodalmi műben középpontban van a konfliktuskezelés, az indulatosság, a hirtelen 

haragból tett cselekedet, a pofon problematikája. 

Fejlesztési célok 

A foglalkozás megvalósításával célom több tényezőből tevődik össze, nem csak a gyerekek 

élményekben gazdag szórakoztatása, hanem az önismeretük fejlesztése, hogy a gyerekek jobban 

tudjanak uralkodni indulataikon, ne tegyenek meggondolatlan cselekedeteket, ne verekedjenek, 

valamint kapjanak segítséget a probléma megoldásában, a konfliktusok kezelésében, s egyben 

kielégítőbb legyen társas kapcsolatuk is. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás kommunikációs és kreativitásfejlesztő gyakorlatokkal: 

a) Te voltál! Nem én voltam! (5 perc) 

Kommunikációs gyakorlat 

Körben állunk, és mondjuk egymás után a 2 mondatot. Mindig az mondja a következőt, akire 

rámutat az előző játékos. Mindez hangsúly és hangerőváltással, erősödő, ill. halkuló hangerővel, 

szemkontaktust tartva. 

b) Csoportrajz (15 perc) 

Kellékek: csomagolópapírok, zsírkréták, filctollak, papírlapok, ceruzák 

A csoport 3 kiscsoportra oszlik, tagjaik körben ülnek és csoportonként egy-egy nagy fehér 

csomagolópapírra némán színes zsírkrétákkal közös rajzot készítenek. Mindenki egy vonást, alakot, 

színt tesz hozzá, a képet lehet egyszerre vagy egymás után rajzolt módon készíteni. A végén címet 

adunk a képnek, és megbeszéljük, mit rajzoltunk, miért, ki mit fejezett ki a rajzával. A címadás 
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történhet körbemondással, vagy inkább ki-ki ráírja egy lapra a képzelt címet, és a végén felolvassuk, 

elemezzük, ki minek alapján adott eltérő vagy azonos címet. 

Majd a csoportok bemutatják a közös rajzukat egymásnak. Megbeszéljük, hogyan készült, milyen 

érzés volt így együtt rajzolni. 

A műalkotás bemutatása I. rész (10 perc) 

A „Bűntárgyalás” című történetet én, mint gyermekkönyvtáros, gyermekterapeutás 

foglalkozásvezető olvasom fel a gyerekeknek, hangos, kifejező olvasással, egyszer megszakítva a 

felolvasás folyamatát. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése (15 perc) 

Feldolgozás – megbeszélés I. rész: a felolvasásban megállva elkezdődik a mű feldolgozása, 

megbeszéljük az estig az iskolában történteket, elmondják a gyerekek gondolataikat a 

cselekményről, a szereplőkről és a cselekedetükről, valamint eszükbe juthat velük megtörtént 

hasonló eset is. 

Alkotó képzelet - a lehetséges folytatás (6 perc) 

Az 1. rész megbeszélése után alkotó képzelet játékként megkérem őket a történet folytatásának 

továbbgondolására, hogy mi történik szerintük utána az iskolában és hogyan viselkednek majd a 

fiúk. 

A műalkotás bemutatása II. rész (5 perc) 

A mű befejezését hangos felolvasással mutatom be a résztvevő gyerekeknek. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése 

Megbeszélés II. része: (15 perc) 

A felolvasás végén összevetjük az olvasottakat és az elképzeléseket, a köztük levő hasonlóságokat, 

különbségeket. 

Szó eshet a beszélgetés során arról, hogy mi a műben a konfliktus, mi motiválta a történteket, 

hirtelen, meggondolatlan rossz cselekedet volt-e a pofon; hogyan érzik magukat a szereplők a 

történet folyamán. 

A gyerekek között lehet olyan, aki megfogalmazza saját hasonló tapasztalatát, élményét, esetleg őt 

verte pofon valaki, vagy netalán ő kevert le egy pofont valakinek.  

Felmerülhet még a megbeszélés során az indulatosság, a lelkiismeret- furdalás, az ártatlanság, a 

bűnbánat, a megbocsátás fogalmai és problematikái. 

Drámajátékokkal is erősítjük a feldolgozást, az olvasottak megértését, elmélyítését. 

a) Kép a falon játék (10 perc) 
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Kellék: flipchart papírok, filctollak vagy zsírkréták 

- Milyennek ismertük meg Marcit és Jancsit? 

A flipchart papírokon az emberi ábrákba beírjuk azokat a tulajdonságokat, amelyeket a gyerekek 

mondanak. 

b) Csoportos improvizációk (15 perc) 

Kiscsoportos improvizációkban és páros gyakorlatokban eljátszanak a gyerekek (2-4 fős 

kiscsoportokban) különböző jeleneteket a történetből: 

- amikor Marci megérkezik az iskolába 

- amikor megtörténik a baleset, majd elcsattan a pofon 

- amikor elcuppan a bűnbánó, bocsánatkérő puszi 

- amikor elindulnak haza a fiúk és megosztja Marci az almát 

c) Problémamegoldás másként – páros gyakorlatok (7 perc) 

Páronként megjelenítik a gyerekek, hogy mi és hogyan történhetett volna másképp a véletlen 

baleset, a tinta kilökése után. 

d) Titkosírás (12 perc) 

Kellékek: papírlapok, íróeszközök 

Egy titkos üzenet, mondat megfogalmazása az egyik szereplő nevében egy másik szereplőnek. A 

többiek kitalálják, ki írhatta kinek. 

Összegzés, értékelés (5 perc) 

Annak megbeszélése, hogy mit visznek a gyerekek magukkal a foglalkozásról. 

Vélemények, érzések megosztása 

 

5. Szécsi Magda: „A Pettyetlen Katica” és Eörsi István: 
„Katicabogaramról” – másság elfogadása, toleranciakészség fejlesztése, 
barátság problematikái és önértékelési problémák oldása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Minden csoportban vannak olyanok, akiket kevésbé fogadnak be társaik, esetleg gúnyolják, vagy 

kirekesztik a közösségből. 

Ez mű alkalmas a toleranciakészség fejlesztésére, a beilleszkedési zavarok enyhítésére, a kirekesztés, 

az előítéletek, a másság problémájának megvitatásához és oldásához, a csoport hozzáállásának 

megváltoztatásához a közösség által kiközösített egyénhez. De szóba kerülhet a barátság témaköre 

is. 

Fejlesztési célok 
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Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom a gyerekek beilleszkedési zavarainak enyhítése, 

kirekesztettség érzésének oldása, a toleranciakészség, empátiás készség fejlesztése, önértékelési 

problémák és szorongás oldása, a másság elfogadásának elősegítése, segítség az emberi kapcsolatok 

alakításában, javításában, a közösségfejlesztésben. 

Segítségül szolgálhat ez a mese és a vers is érzelmi vagy mentális problémák esetében, az 

önértékelési problémáknál, a szégyenlősség leküzdésében, a felzárkózás elősegítése érdekében is. 

A foglalkozás célja, hogy beindítsa a gondolkodási folyamatot és a problémával megbirkózó 

viselkedést, amely végül a megoldást hozza. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás önismereti, kreatív játékkal 

Mondatbefejezések (15 perc) 

Kellékek: papírlapok, grafitceruzák 

„Szívesen lennék…. „ 

„Soha nem lennék….. „ 

- Mindenki írja le egy lapra, hogy mi az az 5 dolog (növény, állat, tárgy, természeti jelenség, 

bútordarab), amely igen szívesen lenne, és amely semmiképp sem szeretne lenni! Mindenki olvassa 

fel a személyes listát! 

Mondatbefejezések segítségével fogalmazhatják meg a gyerekek érzéseiket, gondolataikat, az önkép 

vágyott és elutasított elemeit, majd azt megbeszéljük. 

A műalkotások bemutatása (10 perc) 

A mesét, majd a verset én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető kifejező, 

hangos felolvasással mutatom be. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szövegeket a fénymásolatokon. 

A művek feldolgozása, a megértés erősítése irányított beszélgetéssel (25 perc) 

A mese és a vers feldolgozása, a megértés erősítése elsősorban irányított beszélgetéssel történik, 

amikor is mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, egyenrangú felekként nyilatkozhatnak meg a 

gyerekek. A mese cselekménye mellett szó eshet a szereplőkről, azok jellemzéséről, a főszereplő 

pettyetlen és a másik 6 pettyes katica problémájáról, hogy mássága miatt milyen keserves az élete, 

hogy bántják, gúnyolják, senkitől sem kap szeretetet. 

Felmerülhetnek a magányosság, egyedüllét, másság, gúnyolódás, kirekesztettség, meg nem értés; az 

összetartozás, a barátság, az elfogadás hiányának és az önelfogadás, önértékelés fogalmai, problémái 

és ezek által okozott érzések, gondolatok; valamint a főszereplő problémái és a gyerekek problémái 

közötti hasonlóság is felfedezésre kerülhet. 

A mű értelmezéséhez a közös gondolkodást segítő kérdések pl.: 
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- Milyen hangulatú a mű? 

- Milyen érzéseket keltett benned a vers? 

- Milyen gondolatokat ébreszt? 

Megválaszolhatják többek között az alábbi felmerülő kérdéseket:  

- Azért, amilyenek vagyunk, érnek-e bántások? 

- Merjük-e vállalni azt, akik vagyunk?  

- Lehetünk-e erre büszkék? 

- Milyen az igazi barát? 

A mese és a vers pozitív befejezéséből erőt meríthet a hasonló problémával küzdő gyerek és 

visszanyerheti önbizalmát. 

A művek feldolgozása, a megértés erősítése drámapedagógiai gyakorlatokkal 

A megértés erősítése érdekében drámapedagógiai gyakorlatokat és játékos feladatokat is 

alkalmazok, a gyerekek különböző szituációs játékok és megbeszélésük segítségével élhetik át az 

önértékelési problémákat, a tolerancia fejlesztését. 

a) Mozgásos, koncentrációs mímes játék: (10 perc) 

Keresztmozgásban a különböző testi fogyatékosságok megjelenítése. 

- Figyeld az utasításokat, s próbálj annak megfelelően járni! 

Járj úgy, mintha :  

- púp lenne a hátadon 

- nem hajolna a jobb térded 

- a fejed a bal válladra billenne, nem tudod egyenesen tartani 

- a jobb kezedet nem tudnád kiegyenesíteni, könyöktől lefelé béna lenne. 

Megbeszélés: 

- Milyen gondolatok, érzések voltak benned a nehezített mozgások során? 

b) A szereplők önjellemzése, bemutatkozás (10 perc) 

- a meséből választott szereplők jellemzése, bemutatkozása önként jelentkező szereplővel 

- a választott szereplőt ért sérelem elmesélése 

1. Katica; 2. Gag, a csiga; 3. Buru, a zebra; 4. Banka, a búbos banka; 5. Kecske Lenke 

c) Kiscsoportos improvizáció (10 perc) 

- Ezeknek az állatoknak van családja is. Vajon a család hogyan viszonyul hozzájuk? 

- Alakítsatok 3-4 fős csoportokat magatok köré és játsszátok el, hogy a család hogyan segíti ezeket 

a testi fogyatékos állatokat a nap végén! Szöveggel kísérjétek a jelenetet! 

A csoportok felkészülés után bemutatják rögtönzéseiket a család segítségéről, hozzáállásáról. 

d) Riport a fogyatékossággal élő állatokkal (10 perc) 
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Néhány szereplővel riportot készítünk, hogy még többet megtudjunk a mindennapjaikról, 

nehézségeikről. 

A riporter kérdései pl.: 

- Miért nézel ki így, mi történt veled? 

- Milyen nehézségeket tapasztalsz a mindennapjaidban? 

- Mi a kedvenc tantárgyad? 

- Mivel töltöd a szabadidőd? 

- Kivel barátkozol az osztályban? 

- Ha lenne egy Jó tündér, aki teljesíti 3 kívánságod, mi lenne az a 3 kívánság? 

f) Megbeszélés, a drámajátékok zárása (8 perc) 

Az élmények, érzések, lehetőségek, egymáshoz viszonyulások, szimbolika megbeszélése 

Levezető játék – interaktív gyakorlat (17 perc) 

Ház, fa, kutya - páros gyakorlat 

Cél: az empátia gyakorlása; a nem verbális kommunikáció gyakorlása; közös fantáziák megfigyelése 

és azonosítása; a személyes befolyásolás tényezőinek megtapasztalása. 

Eszközök: A/4-es kartonlapok minden párnak, alátét, színes filctoll (1 db egy párnak), CD játszó, 

könnyű, nem vokális zene. 

A csoport párokra oszlik. Minden pár két tagja egymással szembefordított székekre ül, térdük 

összeér, rajta elhelyezve a papírlap az alátéttel. A filctollat mind a ketten megfogják.  

A játékvezető arra kéri a résztvevőket, hogy amíg a zene szól, mindenki hunyja le a szemét, és 

képzeljen el egy tetszés szerinti tájat, benne egy házzal, a ház mellett egy fával, mellette egy kutyával. 

Engedjék szabadon képzeletüket.  

Kb. 2-3 perc után a zene abbamarad, és a játékvezető arra kéri a párokat, hogy szavak nélkül, teljes 

csendben rajzoljanak - a filctollat együtt fogva - egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya. 

Amikor a kép elkészült, szignálják egy közös művésznévvel, majd közösen osztályozzák le.  

Amikor minden pár elkészült a teljes feladattal, a képeket kifüggesztjük. A párok beszámolnak 

érzéseikről, elemzik a produktumot, és megbeszélik, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a nem 

verbális kommunikációval, az empátiával és egymás befolyásolásával kapcsolatban. 

Összegzés, értékelés: Mit viszel magaddal a foglalkozásról? (5 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A motiváció, a tanulók érdeklődésének felkeltése az adott téma iránt számos módon történik. 

Többnyire ráhangoló, motivációs játékos feladat előzi meg, felvezeti a témát, megteremti a könnyed 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
171 

 

hangulatot, segíti a bevonódást. Ez lehet önismereti, asszociációs vagy kreatív, ill. kommunikációs 

játék, de az érzelmi, hangulati ráhangolódást segítheti a zenei betét, ill. bábokkal, játékokkal 

szemléltetés. 

Hogy a tanulók figyelme az adott témára koncentrálódjon, s utána elmélyüljön az adott témában, 

irányított beszélgetéssel, célratörő kérdésekkel és szituációs játékokkal tudjuk elérni. 

Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek a kitűzött feladatokat megoldani, szükséges, hogy 

egyénileg ki tudja fejezni magát, ki tudja fejteni saját nézőpontját, a csoportban legyen megegyezés, 

létrejöjjön a közös elgondolás az adott témával kapcsolatban, vagy pl. a szituációs játékok során. 

Kérdésfeltevés 

Olyan kérdések, problémák kerülnek a gyerekek elé, amelyek életkori sajátosságaiknál, ill. 

szociálisan hátrányos helyzetükből adódóan foglalkoztathatják őket, ill. amelyek az egymással való 

személyes kapcsolataik, kommunikációjuk során felmerülhetnek. 

Az önismereti problémákon túl, a beilleszkedési zavarok, a kirekesztés, az előítéletek, a másság 

(különbözőség) problémáját tárjuk a gyerekek elé megvitatásra. A csoportos együttműködés 

szükségességének kérdése, a csoportkohézió növelése, a kölcsönös megbecsülés kérdése mellett a 

hazugság, lopás morális kérdései, a konfliktusok kezelése, az önelfogadás és a csoport 

befogadásának problematikáit tárgyaljuk. 

A gyerekek az önálló munka során az aktív tanulás módszereivel keresnek válaszokat a felvetett 

problémára, nem passzív befogadóként, hanem a tanulási folyamat aktív, alakító részeseként, így a 

hangsúly a képességek, és készségek fejlesztésén van.  

Értékelés 

Az értékelés több eszközzel és szinten valósul meg. Elsősorban szóban történik, pl. egy-egy 

csoportos feladatmegoldás után, valamint a foglalkozások végén, hogy mennyire volt eredményes, 

sikeres a megoldás, ill. mennyire voltak elégedettek a résztvevők. 

De értékelni kell a munkát a társas kapcsolatok alakulása szempontjából, hogy mennyire tudott 

együttműködni a csapat, voltak-e konfliktusok, ill. hogyan tudták azokat kezelni a csapattagok. 

Természetesen minél konkrétabb és személyre szólóbb az értékelés, annál jobb!  

Mivel a fejlesztő biblioterápiában nincs rossz megoldás, rossz válasz, így az értékelés is mindig 

pozitív! 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Példák: tények, adatok használata 

A fejlesztő biblioterápiában a sajátélmény alapján hozott példák, megoldási módok nyújthatnak 

segítséget a csoport többi tagjának.  

Tudományos bizonyítékok gyűjtése 
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Ebben a tematikában nem a tudományos bizonyítékok gyűjtésén van a hangsúly, hanem egy-egy 

probléma, konfliktushelyzet minél többféle megoldásán, s a megoldási módok személyiségfejlesztő 

hatásán, hogy saját problémáit reálisan lássa, és a problémára alternatív megoldásokat találjon a 

résztvevő tanuló. 

Önálló munka és együttműködés 

Különböző munkaformák alkalmazása történik a foglalkozásokon, a frontális, egyéni, önálló 

munka, páros és a kiscsoportos és nagycsoportos csoportmunka s abban való együttműködés 

alkalmazása viszi közelebb a tanulót a megértéshez. 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

A tanulókban az adott kérdéskörről, témáról kialakult kép a csoportban látott és hallott 

konfliktuskezelő alternatív megoldások segítségével változik, formálódik, sőt kísérletezhetnek 

különféle viselkedésmódokkal, és megismerhetik a lehetséges hatásokat is, ezáltal is gazdagodik 

személyiségük.  
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„Mindennapok Iskolája” tematikus kézműves fejlesztő 
foglalkozások 

 

Érintett terület:  SNI: 1-6. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység - hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

Tartalmi fókusz:  Életvitel és gyakorlati ismeretek, rajz és vizuális kultúra, magyar nyelv és 

irodalom, erkölcsi nevelés, művészetek, környezetismeret, hon és 

népismeret, beszédfejlesztés 

Kiemelt cél:  Hagyományok ápolása, közösségfejlesztés, szociális hátrányok enyhítését 

segítő fejlesztő tevékenység 

Módszer:  Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető, megismertető tanulás 

Időtartam:  Alkalmanként 2*45 perc, 19 alkalommal

 

Összegzés  

A tematika során az Évkör ünnepeinek, a hozzá 

kapcsolódó szokások megismerése a fő cél. Ezért a 

foglalkozások elején beszélgetéssel, versek, dalok, mesék, 

játékok által hangolódnánk a napi tevékenységre. A 

természet megfigyelése, a termések, természetes anyagok 

megismerése és azokkal való munkálkodás, olyan 

ötleteket ad a gyerekeknek, melyeket könnyen el tudnak 

készíteni. Szeretnénk a figyelmüket felhívni arra, hogy a 

körülöttünk, környezetükben megtalálható anyagok 

nagyon értékesek és felhasználhatók az alkotó 

tevékenység során. A gyűjtő munka elősegíti, hogy a 

természet adta terméseket kreatívan használhassák 

mindennapjaikban: falevelek, termések, virágok stb. 

Szeretnénk figyelmüket arra irányítani, hogy meglássák a lehetőséget az eddig esetleg 

„feleslegesnek” hitt anyagokban is. 

A néphagyományok iránti érdeklődés felkeltésével segítsük elő az olyan tanulói magatartás 

kialakítását, amelynek lényeges eleme a hagyomány mint érték tisztelete. Az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve. A tanulók cselekvő és alkotó részvételét szeretnénk alkalmazni, hogy az 

érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el az elvontabb ismeretekig, az 
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összefüggések meglátásáig. A múlt hagyományainak nagy része a vallási ünnepekhez kapcsolódik, 

ennek feldolgozásához elengedhetetlen a vallásnéprajz alapfogalmait tisztázni. A résztvevők 

megismerik a szinte teljesen feledésbe merült régi életformát, amely életre hívott több sajátos népi 

mesterséget, foglalkozást, foglalatosságot. 

Egy-egy ünnepen a mindennapi élmények tudatosan kiválasztva töltenek be egy kijelölt helyet és 

formát, s ezzel majd újra visszahatnak a hétköznapokra. 

Rudolf Steiner szerint az ünnepek az év és az élet forduló- és csomópontjai, amelyek a 

világmindenség szellemiségével kapcsolhatják össze az embert. 

A természet szüntelen körforgásban, az évszakok váltakozásában - tavaszi újulásban, nyári fényben, 

őszi érettségben, téli álomban - éli ritmusát.  

A gyerek számára az ünnepek belső tartalmát, érzékekkel felfogható, átélhető formába kell önteni. 

Ezen a módon lehet az ünnepek mindenkori jelenidejűségét a gyerek számára átélhetővé tenni, az 

évszakokhoz, a természethez, a hagyományokhoz új kapcsolatot teremteni. A természet átélésében 

nem elég „visszafordulni” a természethez. Pontosan meg kell figyelni jelenségeit, elmélyülni 

bennük, azaz el kellene sajátítani egy bizonyos „természet érzéket”, ami által természetes úton lehet 

fejleszteni a gyerekekben egy felelős környezettudatos magatartásformát! 

A csoportmunka jó eszköze a szociális érzék és türelem fejlesztésének. Az egyszerű alkotások által 

képesek legyenek hangulatosabbá tenni a környezetüket, hétköznapjaikat! 

https://waldorfpecs.hu/ovoda/tettye-volgyewaldorf-ovoda/mindennapok-az-ovodaban/az-

evkor-unnepei 

http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/muveltseg_es_hagyomany.pdf 

 

Cél és várható eredmény 

Hagyományok ápolása, közösségfejlesztés, szociális hátrányok enyhítése. Akkor tekinthető 

eredményesnek, ha a gyermek tudja az ünnepek jelentőségét értékelni, maga számára élővé, 

átélhetővé tenni. Az évszakokhoz, a természethez, a hagyományokhoz új kapcsolatot képes 

teremteni. 

Óraszám 

19 alkalom, alkalmanként 2*45 perc 

Tantárgyi kapcsolatok 

Életvitel és gyakorlati ismeretek, rajz és vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, erkölcsi 

nevelés, művészetek, környezetismeret, hon- és népismeret, beszédfejlesztés, 

mozgásfejlesztés  

Kompetenciák, készségek, képességek 
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Beszédfejlesztés, esztétikai érzék fejlesztése, szókincsbővítés, intellektuális, vizuális, 

finommotorika, szem-kéz koordináció, mozgáskoordináció, emlékezet, kreativitás, 

gondolkodás-fejlesztés, önismeret-fejlesztés 

Előkészületek 

Személyi feltétel: olyan pedagógus, aki rendelkezik rajz és kézműves szakköri tapasztalattal, 

érdeklődése van az évkör ünnepei, hagyományai és a régi mesterségek iránt. 

Az adott témához kapcsolódó szokások felelevenítése, a hozzá kapcsolódó mese, vers, 

játékok, dalok összegyűjtése, az adott tárgy elkészítéséhez az anyagok előkészítése, interaktív 

táblán az adott témákhoz kapcsolódó feladatok megoldása. 

Olyan pedagógus, aki SNI gyermekek oktatására-nevelésére van hivatva. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Rajzlap, csomagoló papír, színes papír, mintás papír, műszaki karton, krepp papír, szalvéta, 

zsenília drót, ragasztó, ragasztópisztoly, olló, festék, zsírkréta, színes filcek, színes ceruza, 

filcanyag, gyapjú, szövetanyagok, nemez tárgyak fagolyók, fa spatula, facsipesz, 

mintanyomók, ruhaanyag, tű, cérna, gyapjú, színes fonalak, gyurma, gipsz, agyag, 

agyagedények, termések, falevelek, internet, interaktív tábla 

Források  

https://waldorfpecs.hu/ovoda/tettye-volgyewaldorf-ovoda/mindennapok-az-

ovodaban/az-evkor-unnepei 

http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/muveltseg_es_hagyomany.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=0UxfS-MrGBg 

https://budapestaukcio.hu/gaal-ferenc/festo/kukoricatorok 

http://www.mindmegette.hu/valogatas/marton-napi-libak-44/ 

https://www.youtube.co percm/watch?v=MjMesijGqP8 

https://noklapja.nlcafe.hu/mozaik/2016/11/11/5-mesebeli-liba-es-lud-akikert-

rajongtunk-gyerekkorunkban/ 

http://mek.oszk.hu/14400/14479/14479.pdf 

www.google.hu/search?q=Győgynövényes+tasak+varrása&rlz 

http://www.koloknet.hu/eletmod/szabadido/program-2/15-kreativ-festesi-otlet-

gyerekeknek 

https://www.pinterest.co.uk/pin/546061523553490803/ 

http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1677 

http://lovam.hu/lovas-magazin/lotartas-es-tenyesztes/pasztorelet-hol-vannak-a-sorban-a-

csikosok 
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http://www.multifelt.com/?page_id=124 

https://www.youtube.com/watch?v=29MUrMZMJn4 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ7TUsnYwzk 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ7TUsnYwzk 

https://www.google.hu/search?q=szövés+gyerekekke 

http://lebeny.network.hu/blog/lebeny-klub-hirei/a-tizenket-honap 

https://www.youtube.com/watch?v=60KiF0beyGk 

https://www.youtube.com/watch?v=n5KnJuQ6xFE 

https://www.google.hu/search?q=szövés+gyerekekke 

http://cinke.origo-

haz.hu/node/30922http://www.krokihobby.hu/images/stories/virtuemart/product/6584

27_2.jpg 

Ötletek, tippek, változatok 

A megvalósítás során minden tematikát legalább egy intézményben kipróbálnak a fejlesztő 

munka során. Egyes tematikákat több intézményben is kipróbálnak, különböző céloknak és 

tanulói igényeknek megfelelően adaptálva. Ennek nyomán az eredeti leíráshoz további 

javaslatok érkeznek. Ennél a pontnál a megvalósítást követő javaslatok kerülnek bemutatásra. 

A tematikák kipróbálásának tapasztalataira épülnek a tippek.  

Az ötletek az adaptációt segíthetik, míg a változatok egy része arra indít, hogy a tematikát 

tágabb időkeretben, esetleg projekt kontextusában valósítsák meg.  
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1. Szüret (Témakör: Ősz) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ismeretlen fogalmak és tevékenységek megismerése, illetve szürettel kapcsolatos munkafolyamatok 

elmélyítése. A szőlő egészségre gyakorolt hatása. Komplex kérdésfeltevés és válaszadással.  

Fejlesztési célok 

Szem-kéz koordináció, beszédfejlesztés, figyelem és emlékezet fejlesztés, szókincsfejlesztés 

Tevékenységek 

Lipem- lopom a szőlőt játék kb. (5 perc) 

Érik a szőlő 

https://www.youtube.com/watch?v=0UxfS-MrGBg 

Vers (tanulás): Mentovics Éva: Szőlő (10 perc) 

Beszélgetés 

Színes őszi levelek (köztük a szőlőlevél) bemutatása és beszélgetés kezdeményezése. 

Beszélgetés az ősz jellemzőiről, a növények leveleinek átalakulásáról. 

A szőlő bemutatása képről vagy (interaktív táblán) élőben - szőlőkóstolás 

Beszélgetés szüreti élményekről? (5 perc) 

Interakív tábla segítségével 

- Egy nagy szőlős terület bemutatása - kisfilm (10 perc) 

- Hogyan szüretelték a szőlőt régen és ma? (10 perc) 

Beszélgetés: a szüretelés eszközeinek bemutatása és megnevezése képek segítségével. Mit mire használtak? (5 perc) 

Képek és szókártyák egyeztetése, válogatás: 

- szüreti eszközök régen és ma 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (40 perc) 

Szőlőfürt kép elkészítése: 

- egy előre megrajzolt szőlőfürt krepp papír gyűrt technikával 

- egy előre megrajzolt szőlőfürt kifestése, nyomdázása 

- önállóan egy szőlőfürt rajz készítése korong sablon segítségével, majd 

kifestése és krepp papírral való díszítése 

http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=2000 

https://www.youtube.com/watch?v=DZUkq6GtLBM 

https://www.youtube.com/watch?v=TwPHlSYFAfA 

Szőlőkóstolás (5 perc) 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése 
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2. Kukoricatörés (Témakör: Ősz) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ismeretlen fogalmak és tevékenységek megismerése. A kukorica régies elnevezései és a vele való 

munkálkodáshoz kötődő szokások megismerése, felelevenítése. A kukorica hasznosítása, ételek 

ismertetése. Komplex kérdésfeltevés, válaszadás és a témához kötődő kézműves tevékenység. 

/kukoricamorzsolás/ 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, önismeret fejlesztés, finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztés, esztétikai érzék fejlesztése 

Tevékenységek 

ZENE OVI - Népdalok kicsiknek - Kukorica tengeri / Megismerni a kanászt (5 perc) 

https://www.youtube.co percm/watch?v=MjMesijGqP8 

Kukorica Tengeri mondóka + megismerni a kanászt népdalra csárdás tanulása 

A kukorica népies neveinek ismertetése: tengeri, törökbúza, málé 

Interaktív táblai feladatok (15 perc) 

- Ismertető képek a kukorica növényről, a növény részeinek megnevezése a kukorica 

hasznosítása, egészségre gyakorolt hatása 

A kukorica betakarítása régen és ma (10 perc) 

- Gaál Ferenc: Kukoricatörők festménye 

- Kisfilm a kukorica gépi betakarításáról 

bemutatása. 

Kukoricacső bemutatása élőben - a gyerekek kezébe adni egy-egy fosztatlan kukoricacsövet (15 perc) 

A kukorica megfosztása  

Kukorica morzsolás 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- kukoricacsuhé virág 

- csuhébaba készítése  

https://www.youtube.com/watch?v=GXpuSg7cSfA 

 

 

Egy előre megrajzolt kukoricacső kukoricaszemekkel vagy pattogatott 

kukoricával való ragasztása 

Sógyurmába kukoricaszemek nyomása 
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Kukoricamálé kóstolása (5 perc) 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

3. Levélkép készítés (Témakör: Ősz) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ismeretlen fogalmak és tevékenységek megismerése. Az évkör folyamán a növények változására 

való figyelemfelkeltés! Egy fa változása évszakokhoz kötve. A növények és terméseinek ismertetése. 

Komplex kérdésfeltevés és válaszadás 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, önismeret fejlesztés, finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztés, esztétikai érzék fejlesztése 

Tevékenységek 

Sarkadi Sándor Édes Ősz; Kányádi Sándor : Jön az ősz (10 perc) 

Beszélgetés a versek alapján, hogy mi történik ősszel a természetben, az ősz időjárás jellemzése, 

őszi öltözködés 

Őszi falevelek gyűjtése az udvaron (5 perc) 

A fatörzs mintázatának bemutatása papírlap és zsírkréta segítségével. 

A gyűjtött levelek mintázatának zsírkrétával való megjelenítése, préselése (5 perc) 

Interaktív tábla: fák és leveleik összehasonlítása és termés megnevezése először közösen, majd táblai feladatként 

egyesével, válogatás, egyeztetés (10perc) 

Őszi éjjel izzik a galagonya (5 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=gVKVIOMfaU4 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- Őszi levelekből állatfigurák készítése  

- Őszi levelek festése, levélnyomat készítés 

- Előre megrajzolt őszi levelek színesre festése 

Egy csomagolópapírra egy közös őszi fa készítése festéssel, ragasztással vagy kéznyomattal. 

http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/10/03/25-kihagyhatatlan-oszi-otlet-gyerekeknek 

Az foglalkozásokon elkészült munkák pozitív értékelése.  
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4. Mindenszentek (Témakör: Ősz) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az ünnepkör jeles napjaihoz fűtődő szokások megismerése. Hozzá kapcsolódó hiedelmek. 

Szimbólumok ismertetése, az ünnep magyar vonatkozású jelentősége, a külföldről átvett Halloween 

jelképei. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, önismeret fejlesztés, finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztés, esztétikai érzék fejlesztése 

Tevékenységek 

Ügyességi játékok: célba dobás, karikadobás (10 perc) 

  

 

 

 

 

 

Beszélgetés (10 perc) 

Mindenszentek és a halottak napjának magyarázata, jelentősége, a koszorú mint szimbólum. 

 

   

Interaktív tábla (25 perc) 

A mindenszentek szimbolikus jelképei, jellemző tárgyai 

A külföldről átvett hasonló ünnep (Halloween) magyarázata: Október 31-én este a hagyomány 

szerint ijesztő ruhába bújnak az emberek, hogy elrettentsék a rossz szellemeket az otthonoktól. A 

tököt is ezért faragják ki: egyrészt az ijesztő tök-fej elriasztja a gonosz szellemeket, másrészt a saját 

halottaikat hazacsalogatja a világító fény. 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez 

igazítva (30 perc) 

- töklámpás faragása 

- töklámpás készítése papírból 
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- fekete macska sablon alapján való készítése  

- maszk készítése 

- koszorú készítése és díszítése szárazvirággal 

 

Játék (10 perc) 

Memóriajáték 

 

 

Népi játék ismertetése és eljátszása (5 perc) 

„Koszorú, koszorú miért vagy olyan szomorú” 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

5. Márton nap (Témakör: Ősz) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az Ünnepkör jeles napjaihoz kötődő szokások hagyományok megismerése, felelevenítése. Időjósló 

napok jelentése, kialakulása. Tours-i Szent Márton személyének szerepe a magyar 

hagyományokban, népi hiedelmekben. Az ünnep ideje, jelentősége, szokásai  

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, önismeret fejlesztés, finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztés, esztétikai érzék fejlesztése 

Tevékenységek 

Játék (10 perc) 

- Gyertek haza ludaim 

- Hatan vannak a mi ludaink 

Beszélgetés (10 perc) 

Tours-i Szent Márton, mint a magyarok védelmezője és a vele kapcsolatos hagyományok: 

- November 11: Márton nap  

- Márton naphoz kötődő hagyományok, történetek 

- Márton nap, mint időjósló nap  

- Márton napi vesszőzés varázsereje 

A libatoll hasznosítása - tollfosztás-kisfilm (10 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=TwPHlSYFAfA 

Libából készült ételek (5 perc: 

http://www.mindmegette.hu/valogatas/marton-napi-libak-44/ 
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Libák a magyar népmesékben (10 perc) 

https://noklapja.nlcafe.hu/mozaik/2016/11/11/5-mesebeli-liba-es-lud-akikert-rajongtunk-

gyerekkorunkban/ 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- Előre megrajzolt libaforma újbeggyel való festése 

- Termésmagokkal libaforma ragasztás: rizs, sárgaborsó 

- Krepp papír tépéssel és ragasztással libaforma díszítés 

- Liba készítés filcanyag, fagolyók és fa spatula segítségével 

 

 

 

 

 

 

Drámajáték (10 perc) 

- Márton napi vesszőzés: Pásztorok, gazdák, állatok 

- A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése 

 

6. Gyógynövények (Témakör: Ősz) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ismeretlen fogalmak és tevékenységek megismerése. Az évkör folyamán a növények változása, 

télire való elraktározás módjai. Gyógynövénykalauz-a gyógynövényeket felismerő segítő könyvek, 

programok. A gyógynövények gyógyhatásai ismert betegségek esetén 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése 

Tevékenységek 

Gyógytea kóstolás (5 perc) 

Beszélgetés (5 perc) 

- növények elraktározási módjai a téli évszakra 

- fagyasztás, lekvár, növényi sajtok, befőtt, szárítás, aszalás 

Internet (15 perc) 

Gyógynövények, fűszerek a környezetünkben: 

Röszke „füvészkertje”. Gyógyító növények közvetlen környezetünkben 
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http://mek.oszk.hu/14400/14479/14479.pdf 

Beszélgetés (5 perc) 

- gyógynövények a mindennapokban - főzés során 

- gyógynövények a természetben és a kiskertben 

Felismerő játék (10 perc) 

- gyógynövények felismerése szaglás, kóstolás és képek alapján 

Interaktív tábla-pároztató játék (5 perc) 

- gyógynövények és leveleik, terméseik párosítása 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- gyógynövényes tasak varrása, szárított gyógynövényekkel való megtöltése 

   

www.google.hu/search?q=Győgynövényes+tasak+varrása&rlz 

- levendula-szalvéta technika üvegre, kamillavirág kép készítése újbegy festéssel 

- gipszformában levendula morzsolása 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése 

 

7. Advent (Témakör: Tél) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az Adventi várakozás jelentősége. Az adventi várakozáshoz kapcsolódó szavak érzelmi töltetei, és 

annak megbeszélése. Erkölcsi értékek az életünkben. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, önismeret fejlesztés, finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztés, esztétikai érzék fejlesztése 

Tevékenységek 

Mese az adventi várakozásról (15 perc) 

Beszélgetés, rajzolás (5 perc) 

Juhász Gyula: Karácsony felé c. verse 

Advent - Várakozás (5 perc) 

Az adventi gyertyák színei és jelentése 

Hit, Remény, Öröm, Szeretet (5 perc) 
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Mit jelentenek számomra ezek a szavak? 

Szókártya húzás és ezzel kapcsolatos élmény elmesélése  

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- adventi naptár gyufás skatulyából, WC papír gurigából 

- adventi manók készítése 

- adventi koszorú készítés, festett tésztából  

https://www.pinterest.co.uk/pin/546061523553490803/ 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése 

 

8. Mikulás, Karácsony (Témakör: Tél) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az ajándék, ajándékozás szerepe az életünkben. Milyen vagyok? Az önértékelés, önismeret 

fontossága. A téli ünnepkör hagyományai, szokásai, a Karácsony mint ünnep igazi jelentősége. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, önismeret fejlesztés, finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztés, esztétikai érzék fejlesztése 

Tevékenységek 

Zene: Télapós dalok (5 perc) 

Szent Miklós története 

Beszélgető kör: Milyen vagyok? (5 perc) 

- Önértékelés 

- Milyennek látnak a társaim? 

Szókártyák csoportosítása a fenti témában (5 perc) 

Játékos beszélgetés a Mikulásról (10 perc) 

Mikulás futam 
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Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (25 perc) 

- papírtányér felhasználásával Mikulás készítés 

- papírtányér alapból: Rénszarvas, Mikulás, Hóember 

- papírtasakból rénszarvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zene: Karácsonyi dalok 

Beszélgetés a Karácsony jelentőségéről két kép alapján (5 perc) 

- Meghitt családi kép a fenyőfa körül - ajándékozni öröm 

- Magányos ember a Karácsonyfa mellett - segíteni öröm 

József Attila: Betlehemi Királyok (5 perc) 
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- Betlehem bemutatása, ennek egyházi jelentősége –a Szent család 

Beszélgetés (15 perc) 

- Karácsonyi ünnepkör szokásai, hiedelmei 

- Lucázás, kotyolás, jósló, varázsló hiedelmek, 

- Regölés 

https://www.youtube.com/watch?v=FQeL1HqV2nM 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (25 perc) 

- fenyőfa készítés natúr anyagokból 

- karácsonyfadíszek: kis rénszarvasok fakarikából 

- karácsonyfa készítés: tobozból 

 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése 

 

9. Újév, Vízkereszt (Témakör: Tél) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az évkör szerepe a hétköznapi életünkben. Az Újév köszöntése.  

A téli paraszti munkák, a fonó, guzsalyas. néptánc ismeretek, népi motívumok és annak jelentései 

és megjelenési formái. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése 

Tevékenységek 

A tizenkét hónap (5 perc) 

http://lebeny.network.hu/blog/lebeny-klub-hirei/a-tizenket-honap 

Találós kérdések az évszakokról (5 perc) 

Évszak mondóka: Év múlik évet ér (5 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=60KiF0beyGk 
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Újévi áldások, újévi jókívánságok (5 perc) 

Téli paraszti munkák, közösségi élet –A fonó avagy a guzsalyas (10 perc) 

https://netfolk.blog.hu/2013/01/21/mi_a_fono_avagy_guzsalyas 

Népi motívumok, jelentésük, megjelenésük a mindennapi életben (5 perc) 

Népviseletek - képek 

Táncházak szerepe, a néptánc (10 perc): 

Néptánc tanulás: Guzsalyas csángó-táncház 

https://www.youtube.com/watch?v=n5KnJuQ6xFE 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- Újévi malac készítése 

- Az egyszerű motívumok rajzolási lépései-a rajz fokozatos fejlesztése  

- Egyszerű népi motívumokból sordísz készítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Egy közös kép készítése-népi motívumokból csomagolópapírra 

 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 
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10. Farsang (Témakör: Tél) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A Farsang ideje az évkör ünnepei között. A Farsang jelképei: farsangi népszokások, párválasztás, 

vénlánycsúfolódás. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése. A vidámság szerepe az életünkben. Farsangi fánk - pampuska 

Tevékenységek 

Farsangi dalok, bohóc versek (5 perc) 

Beszélgetés: (5 perc) 

- Mi szeretnék lenni? Minek öltöznék be? Miért? 

Télűzés-álarcok (10 perc) 

- Kisfilmek 

- Farsang régen és ma 

 Busójárás 

 Velencei karnevál 

Beszélgetés (5 perc) 

- A vidámság, humor szerepe az életünkben 

- Mikor vagyunk vidámak? Mi okozza a vidámságunkat? stb.  

Vidám és szomorú bohócok (5 perc) 

- Táncmulatságok, bálok, párválasztás 

- Magyar farsangi vénlánycsúfolás  

- Farsangi fánk-pampuska kóstolás 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (5 perc) 

- álarcok, és kalapok díszítése 

- bohóc papírtányérból 

- farsangi dekoráció 

 

 

 

 

- egy közös nagy bohóc kép készítése 
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A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése 

 

11. Szövés (Témakör: Mesterségek) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szövés régen és ma. Anyagfajták megismerése, hasonlóság - különbség érzékelése. A szövés 

menetének bemutatása. A fonal használata egyszerű alkotások által. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem - kéz koordináció fejlesztés, esztétikai 

érzék fejlesztése 

Tevékenységek 

Mese: Az orsó a vetélő meg a tű (5 perc) 

Mesefeldolgozás: Képek időrendi sorrendbe rendezése, a történet rövid tartalmának elbeszélése (10 perc) 

A környezetünkben levő szövet fajták, tapintás útján való felismerése (5 perc) 

A szövés és fonás hagyományos eszközei képekkel való bemutatása (10 perc) 

A szövés menete képekben (10 perc) 

Kisfilm (5 perc) 

A szövőkeret felvetése 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ7TUsnYwzk 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- színes kartonon papírcsíkok bújtatása 

- faspatulán való fonal teknős készítése 

- szívószál segítségével a fonalbújtatás 
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- kemény kartonlapokon a szövés gyakorlása 

https://www.google.hu/search?q=szövés+gyerekekke 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése 

 

12. Pásztorkodás (Témakör: Mesterségek) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A pásztorkodás szerepe a régi világban. A pásztorok jellemzőinek megismerése. A gyapjú 

feldolgozása. A gyapjú mint természetes anyag a környezetünkben és annak felhasználási módjai. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése. 

Tevékenységek 

Kisfilm a pásztorokról (5 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=qNf4bV4FYjE 

Képek bemutatásával a különböző pásztorok megnevezése: csordás/gulyás, csikós, juhász (5 perc) 

Interaktív táblán: vagy kártyák segítségével pásztorok és állatainak pároztatása (10 perc) 

Egy pásztor ruházata, életmódja, eszközei 

http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1677 

A pásztorok rangsora és a hozzá kapcsolódó szokások (10 perc) 

http://lovam.hu/lovas-magazin/lotartas-es-tenyesztes/pasztorelet-hol-vannak-a-sorban-a-

csikosok 

Beszélgetés az állatok tartásáról, ki- és beterelésükről, hozzá kapcsolódó naptári napokról, hiedelmekről (5 perc) 

Képek és kisfilm: 

- A juh bundájának szerepe a juh életében 

- Birkanyírás, gyapjú, birkabőr hasznosítása  

Magyar népmese: Az Aranyszőrű bárány (10 perc) 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- tehénbáb készítése filc anyagból 

- bárány vattacsomóval, fonállal való díszítése 
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- fonal gombolyagból bárány készítés 

- lovacska készítés: facsipesz, karton, fonalak 

 

www.google.hu/search?q=Bárány+készítés 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

13. Nemezelés (Témakör: Mesterségek) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Kézzel készített tárgyak értéke 

Nemez: összegubancolódott szőr. A nemez, mint környezetünkben levő természetes anyag, A 

nemezelés fajtái, menete. Nemeztárgyak régen és ma 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése. 

Tevékenységek 

Kisfilm: nemezelés (15 perc) 

A nemezelés fajtái 

A nemezelés régen használt eszközeinek megnevezése képek segítségével (10 perc) 

A nemez, mint természetes anyag tapintása, összehasonlítása más anyagokkal (filc, posztó, ruhaszövet, 

kabátszövet) (5 perc) 

Az anyagok megnevezése, bekötött szemmel való felismerése (10 perc) 

Egy nemezből készült tárgy körbeadása (pl.: táska, tolltartó, kabát) 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- nemezgolyó készítése 

- nemez karkötő készítés 

- nemezvirág készítés 

http://www.multifelt.com/?page_id=124 
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A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

14. Kovácsmesterség (Témakör: Mesterségek) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kovácsmesterség szépsége és nehézsége. Kovácsolt vastárgyak a környezetünkben. Szerencsét 

hozó szimbólumok jelentései. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése. 

Tevékenységek 

Zenehallgatás (5 perc) 

Csörömpölők Együttes - A kovács (gyerekdal) 

https://www.youtube.com/watch?v=tOyQnO3voDI 

A zeneszöveg megbeszélése 

Mondóka: Kipp-kopp kalapács (5 perc) 

Kisfilm: A kovácsmesterség (5 perc) 

Egy kovácsműhely berendezése, eszközei (5 perc) 

Kovácsolt vastárgyak a környezetünkben (5 perc) 

A patkó és a négylevelű lóhere, mint szerencsét hozó szimbólum (5 perc) 

Interaktív tábla (15 perc) 

- egy kovácsműhely berendezése 

- az eddig tanult mesterségek eszközeinek kiválasztása, csoportosítása 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 
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- patkó készítése sógyurmából: festés díszítés 

- lóhere zsenília dróthajlítással 

- lóhere készítés filc anyagból 

  

 

 

 

 

 

 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

15. Fazekasság (Témakör: Mesterségek) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az agyag mint a természetben található természetes anyag ismertetése. Az agyaggal való 

munkálkodás tapasztalati élményének megszerzése. 

Agyagtárgyak környezetünkben. Az archaikus agyagozás, a gerencsér fogalma.  

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése. 

Tevékenységek 

Agyagtárgyak megtekintése: korsó, kancsó, tányér, bögre stb. (5 perc) 

Hozzájuk kapcsolódó közmondások megbeszélése (5 perc) 

Az agyag, mint a természetben található természetes anyag (5 perc) 

Az agyag jellemzői, tapasztalás útján (5 perc) 

A gerencsér fogalma (10 perc) 

Az archaikus agyagozáshoz kapcsolódó képek megbeszélése 

http://users.atw.hu/madareszter/agyagedenyek.htm 

Kisfilmek az agyagozásról (10 perc) 

Agyagedények árnyképeinek és eredeti képeinek egyeztetése, pároztatása (5 perc) 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- agyagváza, agyagtál hengerformákból 
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- különböző formák az agyagban: kézzel vagy sablonnal 

 

- Egy közös agyagozás eredménye: 

 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

16. Halászmesterség (Témakör: Mesterségek) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A legrégibb foglalkozások egyike, mely élelmet biztosított. A halászat régen és ma. Halfajták, 

halászati tilalom, vizek és a környezet védelem fontossága 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése 

Tevékenységek 

Hej halászok, halászok (5 perc) 

A folyó adta lehetőségek, halfajták bemutatása (5 perc) 

A halászok eszközei képek alapján (5 perc) 

Kisfilm (10 perc) 

Egy halászat bemutatása-az eszközök felismerése 

Halász és horgász közti különbségek (5 perc) 

Filmrészletek (10 perc) 

- Tüskevár című film 

- A nagy hoho-horgász 

Játék - papírhalak kifogása (5 perc) 
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Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- halacskafestés papírtányérra 

- akvárium halacskákkal papírból 

- csónakhajtogatás 

 

Egy közös akvárium készítése: 

 

  

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

17. Kubikosság (Témakör: Mesterségek) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kubikus munkák eredménye környezetünkben. Folyószabályozás. A kubikus életforma, 

munkaeszközei, helyi vonatkozások 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése, nagymozgás fejlesztés 

Tevékenységek 

Versek a gyerekkoromról: Kubikos gödrök (10 perc) 

http://cinke.origo-haz.hu/node/30922 

A versben hanzottak megbeszélése (5 perc) 

A kubikusok munkaeszközei képek alapján 

Kisfilm a kubikusokról (10 perc) 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
196 

 

A kubikus életforma (5 perc) 

A kubikusság csongrádi vonatkozása (5 perc) 

 

Mozgásos játékok (5 perc) 

- talicskázás, sótörés, hátamon a zsákom 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- talicska készítés kartonból 

- talicska, ásó készítés spatulákból 

- emberábrázolás  

 

 

http://www.krokihobby.hu/images/stories/virtuemart/product/658427_2.jpg 

A foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

18. Húsvét (Témakör: Tavasz) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Húsvét, mint tavaszváró ünnep. Az ünnep jelentősége, szokásai, hagyományos ételei, szimbólumai 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztése 

Tevékenységek 

A Húsvét mint mozgó dátumú ünnep az Évkörben (5 perc) 

A húsvét eredete, története és jelképei (10 perc) 
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http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/4974-husvet-eredete-husvet-tortenete-husvet-husveti-tojas-

husveti-barany-husveti-nyul-husveti-tojas-festes 

Húsvéthoz kötődő népszokások, hagyományok, tojását díszítő motívumok jelentése (5 perc) 

Húsvéti ételek (5 perc) 

Húsvéti versek (5 perc) 

Húsvéti népi játékok (10 perc) 

Tojásfutás, tojásdobálás (főtt tojással), tojásgyűjtés 

Kézműves tevékenység a gyerekek képességeihez igazítva (45 perc) 

- húsvéti ajtókopogtató színes kartonokból 

- húsvéti csibe készítése-tojástartóból 

- húsvéti nyúl készítése 

- húsvéti bárány készítése papírból 

- húsvéti tojás festése 

 

http://img.reblog.hu/blogs/15997/img_58d8d8216267a.jpeg?w=600 

Foglalkozásokon elkészült munkák és hozzászólások pozitív értékelése. 

 

19. Csongrád (Témakör: Szülőföldem) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gyermekek ismerjék meg saját lakókörnyezetüket, lakhelyüket és azok nevezetességeit. A 

lakhelyünk természetföldrajzi adottságait hogyan használták ki elődeink. A Dél-Alföld jellemző 

életvitelével és mesterségeivel való ismerkedés. A mesterségek eszközeinek megtekintése. A Tisza 

által adott környezeti szépség és érték felismertetése. 

Fejlesztési célok 

Beszédfejlesztés, szókincsbővítés, esztétikai érzék fejlesztése, emlékezet fejlesztés 

Tevékenységek 

Az éves tematikához kapcsolódóan lakóhelyünk két nevezetes intézményében való látogatás. 

Helytörténeti kiállítás megtekintése a Tari László Múzeumban (45perc) 
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A Belvárosi Kézműves házak látogatása (45perc) 

 

     

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A gyermekek speciális igényeit figyelembe véve, egyéni képességek és taníthatóságuk ismeretében 

a gyerekek figyelmét játék, mese, dalok és az oktatási eszközök nyújtotta lehetőségekkel tartjuk fent. 

Többféle tevékenység váltás szükséges, mert figyelmük nagyon ingadozó. Ezért van az, hogy az 

adott témán belül is 5-10 percenként vannak a váltások. A tevékenységek nem csak asztalnál 

történnek, hanem játékos mozgások is be vannak iktatva. 

A zene, a játék, a mondókák, dokumentumfilmek mind segítik az adott témára való ráhangolódást. 

Elsősorban a témához kapcsolódó motivációval, illetve különböző feladathelyzetek játékos 

kivitelezésével. Az adott témára való ráhangolódással hozzuk olyan helyzetbe a tanulót, hogy képes 

legyen a kitűzött feladatot megoldani. Minden esetben figyelembe kell venni a gyerekek eltérő 

képességeit, eltérő taníthatóságukat! A tematika kidolgozásánál ezért is kerestem egyszerű és 

nehezebben kivitelezhető feladatokat. Fő cél a tevékenység pozitív megélése. 

Kérdésfeltevés 
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Elsősorban az adott témához kapcsolódva, a tevékenység előkészítése során a rávezetés, 

megismerés, megtapasztalás módszerét alkalmazva. Az egyéni képességek figyelembe vételével 

differenciálás szükséges ahhoz, hogy a tanulók elsajátítsák az adott témát. 

Értékelés 

Az adott témához kapcsolódó kisképeket, mint motivációs eszközöket, illetve az állandó szóbeli 

megerősítés módszerét alkalmazva. Mindig egyénileg és a foglalkozások végén értékeljük, 

hozzászólásaikat, az adott témához való hozzáállásukat és az általuk készített tárgyakat. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Példák: Tények, adatok használata 

Élményszintű megtapasztalás, az adott téma több oldalról való megközelítésével 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése 

Ezeken a foglalkozásokon inkább csak élményszintű megtapasztalás, ismeretanyag bővítés van. Itt 

nincs szükség tudományos bizonyítékok gyűjtésére 

Önálló munka és együttműködés 

Megtapasztalás, differenciálás által egyéni munka, illetve az együttműködés megtapasztalásához 

csoportos közös munka. 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

Az ismeretek, tevékenységek bővülésével egyre több képességük alakul ki, mely elősegíti a 

különböző tantárgyakkal történő koncentrációt. Összefüggések felismerése, eszközök, ismeretek 

alkalmazása tovább bővíti a meglévő kompetenciáikat. Fejlődik a gyermekek tudása mellett a 

személyiségük, értékrendszerük. és mindezt a tapasztalást képes legyen átvinni a hétköznapokba.
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Múltunkban a jövőnk 
 

Érintett terület:  2. évfolyam– tanórán kívüli tevékenység, napközi

Tartalmi fókusz:  Életvitel és gyakorlati ismeretek, rajz és vizuális kultúra, magyar nyelv és 

irodalom, erkölcsi nevelés, művészetek, környezetismeret stb. 

Kiemelt cél:  Hagyományok ápolása, közösségfejlesztés

Módszer:  Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, projektmódszertan 

Időtartam:  Alkalmanként 2*45 perc, 11 alkalommal

 

Összegzés 

A foglalkozássorozat célja, hogy a 

hátrányos, nehéz családi helyzettel 

rendelkező gyermekek és nem 

hátrányos helyzetű gyermekek 

egyaránt megismerjék a népi 

hagyományokat, és azok felidézésében 

aktívan részt véve elsajátíthassák 

azokat a szokásokat, életformákat, 

melyek a mai modern világban lassan 

feledésbe merülnek, ám melyeket az 

iskolának és a társadalomnak feladata és kötelessége megőrizni. A hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű nyolc - kilenc évesek tíz fős csoportot alkotva vesznek részt a programokban, 

akiket nem hátrányos helyzetű, családi hátterük által bővebb ismeretekben és gazdagabb 

élményekben részesített nagyobb tanulók kilenc fős csoportja segít. A múlt, a hagyományok ápolása 

segíti a gyerekeket a különbözőségek felfedezésében, megértésében, a magyarságtudat ápolásában. 

A múlt ismerete segíti őket a modern világban a helyük megtalálásában. Sajnos mai világunkban, a 

technika rohamos fejlődésével az igazi értékek kihalóban vannak. Nagyon kevés szülő tartja 

fontosnak a hagyományok ápolását, a szabadidő hasznos, értékes eltöltését. Elanyagiasodott 

világunkban egyre inkább elsikkadunk az igazi értékek felett. A legtöbb szülő azt gondolja, hogy ha 

mindent megvesz a gyermekének, akkor a szülői kötelességét teljesítette, pedig a gyerekek igénylik 

a velük való foglalkozást, az odafigyelést. Sokszor a legolcsóbb és legkézenfekvőbb anyagokkal 

képesek órákig játszani, csak egy kis irányítás szükséges hozzá.   
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Hagyományaink lassan feledésbe merülnek Pedig ezek a néphagyományok az együtt töltött időre, 

az egymásra való odafigyelésre épültek. Soha nem volt még ekkora jelentősége az iskolának (és az 

óvodának), mint napjainkban, hiszen a nagy egyházi ünnepeken kívül szinte minden néphagyomány 

lassan kihal. És ezek a nagy ünnepeink is (karácsony, húsvét) elsekélyesednek, elanyagiasodnak, 

pont a lényeg vész el belőlük. A mi feladatunk, hogy megismertessük a gyerekekkel ezeket a 

gyönyörű hagyományokat, a népdalainkat, a népmeséket, a népi játékokat. Meg kell velük tanítani, 

hogy számítógép és okostelefon nélkül is lehet jól érezni magunkat, lehet jókat játszani, 

tevékenykedni.  

Nincs könnyű dolgunk. Hiszen ezek a gyerekek már a technika bűvöletében élnek. Felgyorsult 

világunkban egyre nehezebb olyan dolgokat mutatni nekik, amelyek lekötik a figyelmüket, amit 

érdekesnek találnak. De hisszük, hogy az újdonság, a megfelelő motiváció, az érzelmi kötődés, az 

odafigyelés a segítségünkre lesz. Fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a 21. század eszközeivel kell 

közelebb vinnünk a gyerekeket a múltunkhoz. Ha ezeket a dolgokat szem előtt tartjuk, teljes lehet 

a sikerünk. 

„A hagyomány alap, de ha a hagyomány nem nyitott a valóságra, az egy halott kultúra lesz. Az új, 

ami megtagadja a múltat, az is gyökértelen, halott kultúra lesz.” (Alföldi Róbert) 

 

Cél és várható eredmény 

A cél az ismeretek sokszínű gazdagítása, azok gyakorlati alkalmazása a tanulók életkori 

sajátosságainak figyelembe vételével. A tanulók hagyományokról való ismerete bővül, 

képesek lesznek múlt és a jelen összehasonlítására, hasonlóságok és különbségek kiemelésére. 

Mikor tekinthető eredményesnek a tematika alkalmazása? Ha az ismeretek elsajátítása során 

fejlődik a gyerek szövegértése, logikus gondolkodása, anyanyelvi kifejezőkészsége és 

finommotorikus mozgása. 

Óraszám 

11×2 óra  

Tantárgyi kapcsolatok 

Magyar nyelv és irodalom, ének-zene, természetismeret, rajz és vizuális kultúra, életvitel és 

technika, testnevelés 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Szövegértés, logikus gondolkodás, empátia, finommotorikus készségek, kifejezőkészség, 

digitális kompetencia, hazaszeretet, hagyománytisztelet, környezettudatosság, kezdeményező 

készség 

Előkészületek 
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Elengedhetetlen, hogy a tanulók jártasak legyenek a kooperatív technikák használatában. 

Milyen szakirányú végzettség és tapasztalat szükséges a későbbi megvalósítás, adaptáció 

során? Tanítói végzettség, előny, ha a pedagógus jártas az ének-zenében. a néphagyományok 

ismeretében, magyar nyelv és irodalomban 

Mivel a tematika célja a hagyományőrzés élményszerű megtapasztalása, fontos, hogy a 

rendelkezésünkre álljanak azok a használati tárgyak, játékok, eszközök, amik a tanulást segítik. 

Ehhez szükséges lehet gyűjtőmunka. 

A tanulók ismerjék a kooperatív technikákat. 

Jó, ha van interaktív tábla. 

Célszerű a lentebb felsorolt források tanulmányozása. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Palatábla, tinta, tollszár, régi iskolapad, kukorica, csengő, petróleumlámpa, papír, olló, 45 dkg 

liszt, 1 cs. margarin, 1 kávéskanál só, pici élesztő tejben felfuttatva, 1 pohár tejföl, A/4-es 

műszaki kartonok, színes ceruza, filctoll, hurkapálca, olló, cellux, kosarak, bab, fakarika, 

rongylabda, falovacska, fakard, kereplő, teke, jojó, gombok ritmushangszerek, famérleg, 

golyójáték, kifújt tojások, íróka, viasz, tojásfesték, fazék, bőr, zsineg, ragasztó, szövőkeret, 

fonal, agyag, ruhafesték, vászon, sál, ugrókötelek, gyöngy, damil, vizes tálkák, gyertya, rezsó, 

főzőedény, zajkeltő hangszerek- köcsögduda, kasztanyetta, barna papírzacskó, fekete karton, 

fonal, olló, ragasztó, kiszebáb, rózsaszín karton, kétoldalú ragasztó, vékonyabb rózsaszín 

színes papír 

Források  

Dömötör Tekla: Magyar népszokások, Corvina Kiadó, Budapest, 1983. 29-32. 

Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény, Könyvértekesítő Vállalat, Budapest, 1984., 

214. 

Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani IV. Játékközlés: Alföld, Eötvös József Kiadó, 

Budapest, 2008., 45-105. 

Mentovics Éva: Luca, Luca, december  

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön, Móra Könyvkiadó, Budapest, 1968.,106-12. 

Nagy Erzsébet: A Csongrádi Állami Polgári Leányiskola története, Eger, 2015 

Tátrai Zsuzsanna- Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, Planétás Kiadó, 

Budapest, 1997, 51-64., 101-105. 

Zsoldos Beáta EMB Kiadó, 1990. 

In Szerk.: Bereznai Zsuzsanna - Georgiádes Ildikó: Tengöri Hereberi atyámuram, Csongrád 

Megyei Levéltár, 
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www.google.hu/search?biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=IIh7W-

XuD8nFwAK5zoLIBw&q- 

https://www.google.hu/search?q=tisza+partján+mandulafa+virágzik+kotta&tbm 

https://www.google.hu/search?q=Luca+napi+kotyolás+dallama&source= 

https://www.google.hu/search?q=adventi+hírnök+kotta&tb 

www.google.hu/search?q=pásztorok+pásztorok+kotta&tbm 

https://i.pinimg.com/originals/35/e5/ee/35e5ee5dbb4920e6d53be4c2b90a0984.jpg 

http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2012/12/31/szilveszteri-es-ujevi-

szokasok-babonak-hiedelmek- 

https://netfolk.blog.hu/2012/12/25/betlehemezes_220 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csizmadia 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fazekass%C3%A1g 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_(foglalkoz%C3%A1s) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tak%C3%A1cs 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Borb%C3%A9ly 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1cs 

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pmese 

https://www.youtube.com/watch?v=VNuxsaswCQo 

https://www.youtube.com/watch?v=wBt4R6sjg4k 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs8ttq3QzgM 

https://www.youtube.com/watch?v=dY4iO3yKfeA 

https://www.youtube.com/watch?v=Al4DpKBL8o4 

https://www.youtube.com/watch?v=zMOqqlzIsuU 

https://www.youtube.com/watch?v=9NmRcnGPsDE 

https://www.youtube.com/watch?v=2if-EDer_N0 

https://www.youtube.com/watch?v=0rMDXLW2_BI 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Luca-napi_szok%C3%A1sok#Luca-napt%C3%A1r 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csonyi_%C3%BCnnepk%C3%B6r 

Ötletek, tippek, változatok 

Elképzelhető, hogy nem minden tárgy beszerezhető. Ezeket vagy tárgyakkal helyettesítjük, 

vagy képekkel helyettesítjük. Ebben az esetben több tanári magyarázat szükséges, hiszen a 

gyerekek nem tudják a tárgyakat a kezükbe venni, megvizsgálni.  
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1. Régi idők iskolája 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A 19-20. század magyar iskoláinak jellemzői, eszközei, azok összehasonlítása a mai tanulási 

környezettel. „Visszarepülés a múltba” - korabeli eszközök és környezet szimulálása és 

megtapasztalása. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, logikus gondolkodás fejlesztése. Rajzkészség, szövegértés, empatikus gondolkodás, 

kommunikációs képesség fejlesztése. Audiovizuális percepció fejlesztése, digitális kompetencia. 

Tevékenységek 

Palatábla bemutatása-„Mi lehet ez?” - ötletbörze (5 perc) 

A palatábla – tanári információ nyújtás (5 perc) 

Tanári bemutatás: Móra Ferenc: Kincskereső kisködmönből A kis bicebóca (5 perc) 

Iskolai szokások gyűjtése (5 perc) 

Iskolai szokások összehasonlítása a maiakkal (5 perc) 

Tapasztalás alapú ismeretbővítés (20 perc) 

A tanulók kézbe veszik, kipróbálják a palatáblát, tollszárat, tintát, a régi iskolai padban ülve, 

kipróbálhatják az iskolai rézcsengőt. Akinek kedve van, kipróbálhatja a büntetésül szolgáló 

kukoricán térdelést. Megtapasztalhatják a petróleumlámpa melletti tanulást. 

Tanári bemutatás a Csongrádi Állami Polgári Leányiskoláról. (A saját iskola történetére adaptálható) (3 perc) 

Nagy Erzsébet: A Csongrádi Állami Polgári Leányiskola története, Eger, 2015.)  

Kézműveskedés: öltöztető baba készítése - korabeli polgári, ill. paraszti gyerekruházat. (40-45 perc) 

A tanulók választhatnak többféle öltöztető babából, melyet kinyírnak, a ruhákat kiszínezik. 

- Mintadarab bemutatása (2 perc) 

- Munkafolyamat megbeszélése (4 perc) 

- Munkadarabok elkészítése (20 perc) 

- Munkadarabok értékelése múzeum technikával (10 perc) 

- Hangulati lezárás: Légy jó mindhalálig musical: Tíz perc. c. részlet meghallgatása (6 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=VNuxsaswCQo 

 

2. A népmesék, népdalok világa 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A tematika mindegyik része igyekszik olyan problémákból kiindulni, amelyek a tanulók számára 

érdekes, és megtapasztalható kérdések felvetését segítik.  
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Hogyan keletkeztek a népmesék és a népdalok? Milyen volt a korabeli emberek élete? Hogyan éltek 

az emberek számítógép, internet, televízió és rádió nélkül? A népmese és népdalgyűjtők munkája. 

Fejlesztési célok 

Ismeretszerzés. A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei - kreativitás fejlesztése. Annak 

megláttatása, hogy technikai eszközök nélkül is el lehet az időt hasznosan tölteni - mentális 

képességek fejlesztése. A népmesék hallgatásával, olvasására ösztönzéssel az olvasási kedv 

felkeltése. Közös énekléssel, népi játékokkal közösségi élmény nyújtása. Szókincsfejlesztés, régies 

kifejezések megismerése.  

Tevékenységek 

A legfontosabb tevékenységek részletezése, és a tevékenységre szánt időtartam megjelölése szerepel 

itt. Adaptációra alkalmas, nagyon részletes bemutatás szükséges. 

A tevékenységek kisebb-nagyobb módosításával (például más feladattípus kitűzése) a tematika úgy 

adaptálható, hogy egy adott tanulócsoport igényeinek jobban megfeleljen. 

Hangulati előkészítés 

A terem berendezése. Kukoricafosztás kellékei: kukoricakéve, kosarak, kukoricacsövek, a falon 

népmesék részleteinek színes képei, népdalok kottaképei. 

A tanulók elrendezése – csoportonként 4-5 fő 

Az asztalokon: A/4-es műszaki kartonok, színes ceruza, filctoll, hurkapálca, olló, cellux 

Tanári bemutatás: A magyar népmesék c rajzfilmsorozat főcímdalának bemutatása furulyán „Ez így gyerekjáték 

- mesefilmek zenéiből” kotta (szerző: Zsoldos Beáta) alapján (2 perc) 

Problémafelvetés: Honnan ismerős ez a zene? 

Mi az, hogy népmese? (a gyerekek ötleteinek meghallgatása) (3 perc) 

Tanári információ: A népmesék kialakulása, eredete - életkori sajátosságnak megfelelően (5 perc) 

www.google.hu/search?biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=IIh7W-

XuD8nFwAK5zoLIBw&q - képek bemutatása a régi emberekről- kukoricafosztás, mesehallgatás 

Ismeretek feltárása - Ki ismer népmeséket? Mi a címe? Tanulói beszámolók, élmények (5 perc) 

Tanári bemutatás: A kőleves c. magyar népmese meghallgatása (5 perc) 

http://users.atw.hu/nepmesek/marimese/html_msk/kleves71.htm 

Síkbábok készítése a meséhez csoportmunkában (25 perc) 

Előtte megbeszéljük: Kik a mese szereplői? 

Milyen eszközöket kell még megjeleníteni, hogy a mesét el tudjuk bábozni? (katona, öregasszony, 

üst, só, kő, zsír, kolbász, pityóka, zöldség, rizskása) 

Szómagyarázat: üst, pityóka, rizskása 
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Az ábrázoló tevékenység alatt magyar népzene hallgatása pl. 

https://www.youtube.com/watch?v=dY4iO3yKfeA - Kolompos együttes 

A mese elbábozása (10 perc) 

Problémafelvetés: Milyen zene szólt a bábkészítés alatt?  

Tanulói hozzászólások meghallgatása. 

Végkövetkeztetés. Népzene, népdal keletkezése, hasonlóságok a népmesével (5 perc) 

Népdaltanulás: Tisza partján mandulafa virágzik (10 perc) 

https://www.google.hu/search?q=tisza+partján+mandulafa+virágzik+kotta&tbm 

A népmese és a népdalgyűjtés jelentősége: magyar népmese és népdalgyűjtők pl. Benedek Elek, Bartók Béla, Kodály 

Zoltán (5 perc) 

Csongrádi népmesemondó megemlítése: Palásti Annuska 

Könyv bemutatása: Tengöri Hereberi atyámuram- szerkesztette: Bereznai Zsuzsanna - Georgiádes Ildikó; Kiadó: 

Csongrád Megyei Levéltár 2011. (3 perc) 

Hangulati lezárás: Magyar népmesék rajzfilmsorozat: A kőleves - filmnézés (7 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=Al4DpKBL8o4 

 

3. Luca napja 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Luca napi hagyományok felelevenítése, megismerése. Kotyoló versek tanulása, előadása. Beöltözés, 

alakoskodás. Luca napi búza ültetése. Luca napi pogácsa készítése. Hogyan készült a Luca széke? 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés: Luca napja: eredete, a naphoz kötődő népszokások, hagyományok. 

Szókincsbővítés: Luca széke, boszorkány, Lucabúza, hagymakalendárium, Lucapogácsa, kotyolás. 

A kotyolás felelevenítésével közösségi élmény nyújtása.  

Tevékenységek 

A legfontosabb tevékenységek részletezése, és a tevékenységre szánt időtartam megjelölése szerepel 

itt. 

A tevékenységek kisebb-nagyobb módosításával (például más feladattípus kitűzése) a tematika úgy 

adaptálható, hogy egy adott tanulócsoport igényeinek jobban megfeleljen. 

Hangulati előkészítés: Mentovics Éva: Luca, Luca, december c. vers meghallgatása (2 perc) 

Problémafelvetés: „Hallottatok-e már a Luca székéről? Mi lehet az? Tudjátok-e, milyen hagyományok kötődnek 

Luca napjához? Mikor van Luca napja? (3 perc) 

Szemléltetés: Luca- szék bemutatása 
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(Nagy valószínűséggel december 13-ánál hamarabbi időpontban tartjuk a foglalkozást, ezért a Luca 

napja pontos dátumának, valamint annak tudatosítása, hogy ezek a hagyományok szorosan 

kötődnek ehhez a dátumhoz.) 

Tanári ismeretközlés: Luca napi hagyományok (5 perc) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Luca-napi_szok%C3%A1sok#Luca-napt%C3%A1r – alapján  

Lucabúza készítése (10 perc) 

Eszközök: tejfölös poharak, virágföld, búzaszemek, víz 

Luca napi pogácsa sütése (15 perc) 

Előre elkészített pogácsa tésztából csoportonként szaggatjuk a pogácsákat, apró 

pogácsaszaggatóval. Egy darab pogácsába belerejtünk egy 5 forintost.  

Pogácsa recept: 45 dkg liszt, 1 cs. margarin, 1 kávéskanál só, pici élesztő tejben felfuttatva, 1 pohár 

tejföl. összemorzsoljuk a lisztet a margarinnal, belegyúrjuk a többi hozzávalót. 

A pogácsákat megsütjük. 

Amíg sül a pogácsa, fölelevenítjük a kotyolás hagyományát (30 perc) 

 

Luca, luca, kity-koty, sok csibe, lúd keljen, 

Aludttejes köcsög száradjon a kerten, 

Vetés, virág megeredjen, 

Luca, luca, kity-koty. 

Luca, luca, kity-koty, vizük borrá váljon, 

Hosszú kolbász, hurka lógjon a padláson, 

Házuk népe bajt ne lásson, 

Luca, luca, kity-koty. 

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty 

Galagonya kettő, három. 

Száraz körtét várom! 

Ha nem adtok hurkát, 

Elviszem a Julcsát! 

Ha nem adtok szalonnát, 

Levágom a gerendát! 

Luca, Luca, kitty-kotty, 

Tojjanak a tiktyok! 

Kolbászuk olyan hosszú legyen, mint a falu hossza, 

Szalonnájuk olyan széles legyen, mint a mestergerenda, 

Zsírjuk annyi legyen, mint kútban a víz! 

Annyi pénzük legyen, mint a pelyva, 
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Annyi csirkéjük legyen, mint a faszál, 

Annyi tojásuk legyen, mint égen a csillag! 

Luca, Luca, kitty-kotty, 

Tojjanak a tiktyok! 

(https://www.google.hu/search?q=Luca+napi+kotyolás+dallama&source=) 

 

Megtanuljuk a kotyolás szövegét, majd eljátsszuk. A fiúk lesznek a kotyolók, a lányok a 

gazdasszonyok. Szükséges eszközök: kendők, kucsmák, botok. 

A kotyolók botokkal körbejárnak, közben mondják a versikét. A „gazdasszonyokat a terem legalább 

3 helyén helyezzük el, mintha ez lenne az „otthonuk”. Itt várják a kotyolókat. Kosarukban mazsola, 

mogyoró, cukorka. A kotyolók „bekopogtatnak: „Szabad-e kotyolni? Gazdasszonyok:” Szabad”. 

Elmondják a kotyoló szöveget, a jókívánságokat a kosárban lévő finomságokkal köszönik meg. A 

kotyolók „mennek a következő házhoz”. 

Hagymakalendárium készítése - csoportonként - 5 csoport (5 perc) 

Minden hagymát 12 szeletre vágunk, minden szelet 1-1 hónapot jelöl. Mindegyiket megsózzuk, 

amelyik hamarabb meglevesedik, az lesz a legcsapadékosabb hónap. (Eszközök: tányér, hagyma, 

kés, só) 

Hangulati lezárás: az elkészült pogácsák elfogyasztása (5 perc) 

Aki az ötforintost megtalálja, annak nagy szerencséje lesz (a hiedelem szerint legalábbis). 

 

4. Betlehemezés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A karácsonyi ünnepkör. A betlehemezés népszokása. Betlehemes szerepjáték. A betlehem 

szereplői. 

Eszközök, anyagok: adventi koszorú, gipsz, keverőtálak, kiöntőformák, tempera, ecset, víz. 

Fejlesztési célok 

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó fogalmak megismerése. A Karácsony kicsit másképp, mint 

népszokás. A Karácsony eredete. Szókincsbővítés. Memóriafejlesztés. Betlehem készítésével 

kézügyesség fejlesztése. Közösségi élmény nyújtása. 

Tevékenységek 

A legfontosabb tevékenységek részletezése, és a tevékenységre szánt időtartam megjelölése szerepel 

itt. 

A tevékenységek kisebb-nagyobb módosításával (például más feladattípus kitűzése) a tematika úgy 

adaptálható, hogy egy adott tanulócsoport igényeinek jobban megfeleljen. 
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Hangulati előkészítés. Adventi koszorún az aktuális gyertya meggyújtása. Adventi hírnök kezdetű dal eléneklése 

(3 perc) 

https://www.google.hu/search?q=adventi+hírnök+kotta&tb 

Problémafelvetés: Mi az advent? Mit jelent? - tanulók meghallgatása (5 perc) 

Advent és a karácsonyi ünnepkör (5 perc) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csonyi_%C3%BCnnepk%C3%B6r 

A betlehemezés népszokása - tanári ismeretközlés (5 perc) 

https://netfolk.blog.hu/2012/12/25/betlehemezes_220 alapján, életkori sajátosságnak 

megfelelően. 

Betlehemes játék megtekintése közösen (6 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=9NmRcnGPsDE - megfigyelési szempont: - a betlehemben 

milyen figurákat láttok? 

Dalismétlés: Mennyből az angyal 

https://www.google.hu/search?q=mennyből+az+angyal+kotta&tbm= 

Daltanulás: Pásztorok, pásztorok örvendezve (10 perc) 

www.google.hu/search?q=pásztorok+pásztorok+kotta&tbm 

Betlehem készítése gipszkiöntővel (betlehemi gipszkiöntő, tempera, ecset) (33 perc) 

Csoportmunka, 4-5 fős csoportok (néhány gipszfigura kiöntése előre, amit tudnak festeni a 

gyerekek addig, míg száradnak az öntőformában a saját öntvények) 

Hangulati lezárás: József Attila - Kormorán: Betlehemi királyok 

https://www.youtube.com/watch?v=zMOqqlzIsuU 

 

5. Újévi népszokások, hiedelmek, hagyományok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A Szilveszterhez, Újévhez kapcsolódó hagyományok, hiedelmek, szokások megismerése. Saját 

hangszerek készítése az újévi jókívánságokhoz. 

Eszközök, anyagok: 

- egy tál lencse 

- a gyerekek létszámának fele mennyiségű tálka, benne lencse és bab összekeverve 

- vizes tálkák, gyertya, rezsó, főzőedény, zajkeltő hangszerek - köcsögduda, kasztanyetta 

- rózsaszín karton, kétoldalú ragasztó, vékonyabb rózsaszín színes papír 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, újévi jókívánságok tanulása. A lencse mint bőséghozó. Kézügyesség fejlesztése. 

Tevékenységek 
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A legfontosabb tevékenységek részletezése és a tevékenységre szánt időtartam megjelölése szerepel 

itt. 

A tevékenységek kisebb-nagyobb módosításával (például más feladattípus kitűzése) a tematika úgy 

adaptálható, hogy egy adott tanulócsoport igényeinek jobban megfeleljen. 

Hangulati előkészítés. Egy tálban letakarva titok. (10 perc) 

Mi lehet ez? Aki tudja, ne árulja el! (a gyerekek egyenként belenyúlnak, kitapogatják) Aki gondol 

valamire, megsúghatja. A végén eláruljuk és meg is mutatom - lencse. 

Hogyan kapcsolódik az újévhez a lencse? (szerencsehozó, bőséghozó) 

Problémafelvetés: Tudtok-e még hasonló, Szilveszterhez, Újévhez kapcsolódó hagyományokat? - 

gyerekek meghallgatása 

Tanári ismeretközlés (5 perc) 

http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2012/12/31/szilveszteri-es-ujevi-szokasok-

babonak-hiedelmek- alapján 

Játék: lencseválogatás (lencse- bab) – páros munkában, versenyre. A győztest megtapsoljuk. (5 perc) 

Újévi bőséghozó rigmusok tanulása (10 perc) 

 

Bort, búzát békességet, 

sötétségben fényességet, 

újesztendő újat hozzon, 

régi jótól meg ne fosszon, 

ki barát volt az maradjon, 

ki elindult az haladjon. 

Adjon Isten füvet, fát, 

tele pincét, kamarát, 

sok örömet a házban, 

boldogságot hazánkban, 

ebben az új évben! 

 

Adjon Isten minden jót, ez újesztendőben - dal 

/www.google.hu/search?q=adjon+isten+minden+jót+ez+új+esztendőben&source 

A tanult mondóka, ill. dal előadása a készített hangszerekkel, valamint köcsögduda, kasztanyetta kísérettel. 

(5perc) 

Újévi gyertyaöntés - gyertyát olvasztunk, hideg vízbe öntünk belőle. A viasz amilyen alakot ölt, abból lehet jósolni 

a jövőre. (15 perc) 

Újévi malacka készítése (25 perc) 
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https://i.pinimg.com/originals/35/e5/ee/35e5ee5dbb4920e6d53be4c2b90a0984.jpg 

Alaklemezt átrajzolják a gyerekek, kivágják (feje, orra, farka.) a fejre ráragasztják az orrot, 

megrajzolják a szemet, orrlyukat. A testet elkészítik hajtogatással, s ráragasztják a fejet és a farkat. 

A szájába tehetünk négylevelű lóherét. 

 

6. Busójárás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A farsangi hagyományok felidézése, az erről való ismeretek bővítése. Miért öltözünk be ilyenkor? 

Miért eszünk fánkot? Miért csapunk zajt? Mi a kiszebáb szerepe? 

Fejlesztési célok 

Anyanyelvi kifejezőkészség, kommunikáció, finommotorikus mozgás, empátia, logikus 

gondolkodás, digitális kompetencia. 

Tevékenységek 

Gryllus Vilmos: Bál, bál, maszkabál meghallgatása 3 perc 

https://www.youtube.com/watch?v=2if-EDer_N0 

A farsangról való előzetes ismeretek összegyűjtése varázskereplő segítségével. (Akinél a kereplő van, az mesél a 

farsangról.) 5 perc 

Ismeretbővítés - tanítói közlés (5 perc) 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, Planétás Kiadó, 

Budapest, 1997., 51- 64. 

Busómaszk bemutatása (1 perc) 

Beszélgetés, szükség esetén ismeretbővítés a mohácsi busójárásról (3 perc) 

Mohácsi busójárás  

https://www.youtube.com/watch?v=0rMDXLW2_BI 

Busó maszk készítése - a munka lépéseinek megbeszélése (3 perc) 

Munkadarab elkészítése (35 perc) 

A maszk egy nagyméretű barna papírzacskóból készül. A szem alaklemezét a gyerekek 

körülrajzolják, majd kivágják a szemet. Fekete kartonra körülrajzolják a szarvak alaklemezét, 

kinyírják, majd felragasztják. Fonalból bajszot ragasztanak. Zsírkrétával tetszés szerint, de a 

hagyományokhoz hűen zsírkrétával díszítik a maszkot. 

Beszélgetés a kiszebábról, annak funkciójáról 

Séta a Tiszához (vagy más élővízhez, ha nincs, akkor kiszebáb égetése biztonságos helyen, a baleset- és tűzvédelemre 

figyelve) A gyerekek felvehetik az elkészített maszkokat. (10 perc) 

Kiszebáb bedobása a Tiszába (10 perc) 
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Közben énekórán megismert farsangi dalokat éneklünk, majd kereplővel, zajkeltő hangszerekkel 

zajt csapunk. (A kiszebábot a tanító a foglalkozás előtt elkészíti.)  

Séta vissza az iskolába (10 perc) 

 

7. Így is lehet játszani 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A tematika mindegyik része igyekszik olyan problémákból kiindulni, amelyek a tanulók számára 

érdekes, és megtapasztalható kérdések felvetését segítik. 

A mai gyerekek rengeteget unatkoznak. Számítógép és okostelefon nélkül el sem tudják képzelni 

az életüket. Annak megláttatása, hogy ezek nélkül az eszközök nélkül is el lehet a szabadidőt 

hasznosan tölteni. 

Helyszín: jó idő esetén: udvar, rossz idő esetén tornaterem vagy zsibongó 

Eszközök: gombok, fonál, teke, lengőteke, jojók,  

Fejlesztési célok 

A szabadidő hasznos eltöltése. Mozgásos játékokkal ügyesség, gyorsaság fejlesztése. Figyelem, 

koncentráció fejlesztése.  

Tevékenységek 

A legfontosabb tevékenységek részletezése, és a tevékenységre szánt időtartam megjelölése szerepel 

itt. 

A tevékenységek kisebb-nagyobb módosításával (például más feladattípus kitűzése) a tematika úgy 

adaptálható, hogy egy adott tanulócsoport igényeinek jobban megfeleljen. 

Hangulat megteremtése:„Ki játszik ilyet, majd megmondom milyet?” (s-s-m,s—m,s-s-s-m,s-m) 

A teremben énekelve gyűjtöm magam köré a gyerekeket. Párosával, kezünket hátul keresztezve, szökdelünk a 

teremben, majd lekuporodunk a szőnyegre egy kis beszélgetésre. (5 perc) 

Problémafelvetés: „Mit gondoltok, amikor még nem volt televízió, számítógép, okostelefon, mivel játszottak a 

gyerekek, hogyan foglalták el magukat a szabadidejükben? – tanulói hozzászólások meghallgatása. (5 perc) 

Játékok:  

1. Piros pecsenye (5 perc) 

Ketten játsszuk: egyik tartja a két kezét fölfelé, a másik ráteszi a két tenyerét lefelé. Akinek a keze 

alul van, egy gyors mozdulattal megpróbál tenyerével rácsapni a játszótárs kézfejére, ám az elrántja 

a kezét. Ha mégis sikerül rácsapni, újra az ő keze lesz alul és ő csap, ha pedig a másik fürgébben 

elrántotta, szerepet cserélnek. Az ügyetlenebb, lassabb gyereknek hamarosan pecsenyepiros lesz a 

kézfeje.  

2. Túrós játék (mozgásos játék) (10 perc) 
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Körbeállunk, mindenki előtt guggol egy másik játszó, ők a túrók. Egyikünk körbejár és megfogja 

valamelyik állónak a kezét. Kérdi tőle: - Hogy a túró komámasszony? A másik felel: - Száz lépés a 

futás, kilenc kenyérdagasztás! A túrók is megszólalnak: - Abból bizony nem eszel, ha halálra 

betegszel! Erre ketten ellenkező irányba kezdenek el szaladni a kör körül. Aki előbb visszaér a 

túróhoz, beáll mögé, a másik pedig jár körbe. A túró és az árus helyet cserélnek és kezdődik újra. 

3. Fürgettyű készítése: (10 perc) 

Gombon átfűzünk fonalat. Két kézzel kifeszítve fogjuk meg, egyikkel pörgetve betekerjük, majd 

óvatosan kihúzva, visszaengedve pörgetjük, búgatjuk. 

4. Négy helyszínen folytatjuk a játékot (35 perc) 

A csoportot négy részre osztjuk, forgószínpad szerűen próbálhatják ki a népi játékokat. Megadott 

jelre (csengettyűszó) forognak. 

A négy helyszín:  

Teke: a gyerekek egymás után gurítanak és megpróbálnak minél több bábut eldönteni. Az nyer, 

akinek a legtöbbet sikerül. 

Jojó: ügyességi játék, a jojó különböző módon történő elkapása (lentről föntről oldalról) 

Lengőteke: a gyerekek egymás után lengetik a golyót, akinek a legtöbb bábut sikerül elborítani, az 

lesz a győztes. 

Gombozás. A földbe fúrunk egy lyukat és 5-6 lépésről sorban mind felé dobunk egy-egy gombot. 

Aszerint állapítjuk meg a pöckölés sorrendjét, hogy kinek milyen közel esett a gombja a lyukhoz. 

A pöckölést mindig a legtávolabbi gombbal kell kezdeni, ha a lyukba esik, a pöckölő elviheti és 

próbálkozhat a következő gombbal. Amikor elrontja, akkor a következő játékos pöcköl, 

ugyanilyen szabályokkal. Ha minden gombot bepöcköltünk a lyukba, újra dobunk. 

 

8. Húsvét 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Húsvét ma is élő hagyományaink közé tartozik, de az idők során jelentősen megváltoztak az 

ünnephez tartozó szokások. A tanulók meglévő ismereteiből kiindulva bővülnek a hagyományokról 

szóló ismeretek. A tanulók képesek lesznek a régi és a mostani szokásokat összehasonlítani. 

Fejlesztési célok 

Empátia, anyanyelvi készségek, ismeretbővítés, hagyománytisztelet, finommotorikus készségek 

Tevékenységek 

Kerekasztal-technika: Húsvéttal kapcsolatos szavak gyűjtése (4 perc) 

Csoportok meghallgatása (5 perc) 

Irányított beszélgetés a jelenkori húsvéti szokásokról (4 perc) 
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Tanítói bemutatás a régi húsvéti népszokásokról (5 perc) 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások, Corvina Kiadó, Budapest, 1983. 29-32. 

Tátrai Zsuzsanna- Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, Planétás Kiadó, 

Budapest, 1997, 101-105. 

Különböző tojásdíszítési technikák bemutatása, lehetőleg mintadarabok segítségével (5 perc) 

https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s+mint%C3%A1k&safe=active&t

bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj7yv_3rovdAhUEElAKHevOC5cQsAR

6BAgGEAE&biw=1280&bih=615#imgrc=HNZOU-u9v-wH1M: 

https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s+mint%C3%A1k&safe=active&t

bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj7yv_3rovdAhUEElAKHevOC5cQsAR

6BAgGEAE&biw=1280&bih=615#imgdii=2U3LIwwmyKjX4M:&imgrc=RgeowzOPs8tvgM: 

Tátrai Zsuzsanna- Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, Planétás Kiadó, 

Budapest, 1997, 101-105. 

Jellegzetes tojásdíszítési minták megfigyelése (3 perc) 

Az írókázás menetének megbeszélése (3 perc) 

Tojásdíszítés írókázással, majd a tojások festése (35 perc) 

Régi locsolóversek tanítása (8 perc) 

Tátrai Zsuzsanna- Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, Planétás Kiadó, 

Budapest, 1997, 101-103.  

Locsolkodás (8 perc) 

Tojáskeresés az udvaron (12 perc) 

 

9. Régi idők mesterségei 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A tanulók szókincsében ma már ritkán vannak jelen a hagyományos népi mesterségek neve. 

Általában ezekkel a nevekkel mesékben vagy családnévként találkoznak, de a jelentésük általában 

nem tisztázott.  

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, olvasott szöveg értése, anyanyelvi kifejezőkészség, logikus gondolkodás, empátia, 

finommotorikus készségek 

Tevékenységek 

Családnevek vizsgálata – érdemes a csoport tagjainak vezetékneveiből kiindulni (3 perc) 

Előzetes ismeretek felidézése. A csoporton belül olyan családnevek keresése, ami eredetileg mesterséget jelölt (3 perc) 

A malomban című dal felidézése (3 perc) 
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Melyik mesterember dolgozott a malomban? (2 perc) 

Mozaiktechnika: régi mesterségek bemutatása (20 perc) 

A csizmadia a csizmák elkészítésével és javításával foglalkozó kézműves szakember. Jellegzetesen 

magyar, de mára gyakorlatilag kihaltnak számító mesterség. 

A csizmadia mester a magas szárú bőr lábbelik mellett egykor a bőrcipők és más bőr lábbelik 

készítésével is foglalkozott - https://hu.wikipedia.org/wiki/Csizmadia 

A fazekasság égetett agyagból használati tárgyak, elsősorban edények előállításával foglalkozó ősi 

mesterség - https://hu.wikipedia.org/wiki/Fazekass%C3%A1g 

A  molnár mesterség az étkezésünkhöz szükséges magvak összezúzását, vagyis őrlését végzi az erre 

a célra szolgáló külön épületben, a malomban - https://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r 

A varga a bőr kikészítésével és egyszerűbb lábbelik készítésével foglalkozó kisiparos mesterember. 

- https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_(foglalkoz%C3%A1s) 

A takács hagyományos népi mesterség, vászonkészítő szövőmester - 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tak%C3%A1cs 

A borbély egy olyan foglalkozást jelöl, amibe hajvágás, borotválás és a szakáll fazonigazítása 

tartozik. Régebben kisebb műtéteket (például sebek összevarrása) és fogászati beavatkozásokat 

(főleg foghúzás) is végeztek - https://hu.wikipedia.org/wiki/Borb%C3%A9ly 

A szűcs ruházkodásra alkalmas szőrös bőrök szabásával, varrásával és kikészítésével foglalkozó 

mesterség - https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1cs 

Melyik tárgyat ki készíthette? (7 perc) 

A gyerekek foglalkozásneveket kapnak szókártyákon, meg kell keresniük a teremben kiállított 

tárgyak közül az adott mesterséghez tartozik. Ha nem állnak tárgyak a rendelkezésünkre, a 

csoportot két részre osztjuk. A csoport egyik felének tagjai szókártyákon mesterségeket kapnak, a 

másik fele tárgyak nevét szintén szókártyákon. A gyerekeknek meg kell keresniük a párjukat.  

Cinege cipője című dal meghallgatása (2 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=wBt4R6sjg4k 

Bőrékszer vagy könyvjelző készítése bőrből, de lehet agyagozni (edény készítése hurkatechnikával), batikolni, vagy 

szövőkereten rongyszőnyeget szőni is. Önálló munka (35 perc) 

Mintadarabok bemutatása (4 perc) 

Munkamenetek lépéseinek megbeszélése (7 perc) 

Hangulati lezárás: A cinege cipőjének egy másik megzenésített változatának meghallgatása (3 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs8ttq3QzgM 
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10. Tanyasi élet 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A fogyasztói társadalom sajátossága, hogy az emberek az élelmiszerrel csak a boltok polcain 

találkoznak. Ebből következik, hogy a gyerekek sokszor nincsenek tisztában azzal, honnan, hogyan 

kerülnek az élelmiszerek a boltokba. A gyerekek a gazdálkodással kapcsolatos munkák egy részét 

tapasztalhatják meg ezen a kihelyezett foglalkozáson.  

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkodás, anyanyelvi kifejezőkészség, empátia, kezdeményezőkészség, 

környezettudatosság, közlekedési kultúra 

Tevékenységek 

Biciklitúra Magdi néni tanyájára (20 perc) 

Ha nincs lehetőség tanyára tanulmányi kirándulást tenni, az állatkertek vagy vadasparkok 

tanyaudvara felelhet meg erre a célra 

Beszélgető kör, előzetes ismeretek feltárása (10 perc) 

Tanyasi állatok, azok életformája, melyik hol és mivel táplálkozik; milyen zöldségeket, 

gyümölcsöket termeszthetnek egy tanyán, az aktuális idénymunkák összegyűjtése  

Magdi néni meséje a tanyáról (5 perc) 

Segítsünk Magdi néninek! (10 perc) 

Állatok etetése  

Segítsünk Magdi néninek! (5 perc) 

Tojásgyűjtés 

Veteményeskert vizsgálata (10 perc) 

Milyen növényeket termesztenek itt. Milyen távolságra ültették őket egymástól? Milyen gondozást 

igényelnek?  

Szántóföld vizsgálata (5 perc) 

A talaj vizsgálata, mely növényeket termesztik, egymáshoz viszonyítva hogyan helyezkednek el a 

növények, vannak-e gyomnövények  

Beszélgető kör: ismeretek rendszerezése (10 perc) 

Biciklitúra vissza az iskolába (20 perc) 

Környezetórán tabló készítése 
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11. Népi játékok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gyerekek kevesebb szabadtéri játékot ismernek, mint régen. Hogyan lehet jót játszani, ha nincs 

mindenkinek kedve focizni. 

Fejlesztési célok 

Anyanyelvi kifejezőkészség, motorikus készségek, ritmusérzék, empátia 

Tevékenységek 

Beszélgető kör: a korábban közösen megismert játékok felidézése (3 perc) 

Gyerekek által kedvelt szabadtéri játékok összegyűjtése, miért szeretik azokat (5 perc) 

Népi játékok megtanulása, közös játék (40 perc) 

Erre csörög a dió… (kellék: sál) 

Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény, Könyvértekesítő vállalat, Budapest, 1984., 214. 

Ugrókötelezés (kellék ugrókötelek a háromfős csoportokhoz) 

Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani IV. Játékközlés: Alföld, Eötvös Kiadó, Budapest 2008., 73. 

Mit csinálsz, róka koma; 74. Kinek látom fehér fogsorát?; 105. Itthon vagy-e hidas mester?; 45. 

Gyöngyfűzés  

A gyorsabban dolgozó gyerekek karkötőt készítenek, a kevésbé gyorsak könyvjelzőt. 

Mintadarab bemutatása (2 perc) 

Lépések megbeszélése (4 perc) 

Munkadarab elékészítése (40 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Hogyan kelti fel és tartja meg a pedagógus a tanulók érdeklődését a téma iránt? Érdeklődés 

felkeltése. Korabeli tárgyak bemutatása, érdeklődés fenntartása: korabeli tárgyak, eszközök, 

irodalmi és színházi művekből vett részletek bemutatása. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók figyelme a témára koncentrálódjon? A gyermekek 

életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes szemléltetéssel. Irodalmi alkotás, színpadi produkció, 

dalok, énekek, versek bemutatásával, élmény alapú tanulás biztosításával. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók készen álljanak a célzott problémával való találkozásra 

és a témában való elmélyülésre? Nyitottá tesszük őket arra, hogy a múltat és a jelent össze tudják 

hasonlítani, ki tudják emelni a hasonlóságokat és a különbségeket. 
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Hogyan hozza helyzetbe a pedagógus a tanulókat ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött feladatot 

megoldani? A megfelelő motivációval (eszközhasználat, pedagógus személyisége), az életkori 

sajátosságoknak megfelelő problémák felvetésével. 

Kérdésfeltevés 

Milyen problémákat, kérdéseket tár a pedagógus a tanulók elé? Hogyan biztosítja azt, hogy a tanulók 

önálló munkavégzés során, az aktív tanulás módszereivel keressenek válaszokat?  

Számukra még ismeretlen, de logikus gondolkodás útján megismerhető tárgyak bemutatásával. 

Értékelés 

Milyen eszközöket alkalmaz a pedagógus az értékelés során? Milyen szinteken valósul meg az 

értékelés? Azonnali visszacsatolás, foglalkozás végi értékelés. a tanulók egymás munkáját értékelik. 

Dicséret erősségek kiemelése, bíztatás. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Példák: Tények, adatok használata 

Példák: Milyen problémákon, tevékenységeken keresztül vezeti rá a tematika a tanulókat a tények 

és adatok használatára? 

Mindig a meglévő ismeretekből indul ki, a jelenről több ismerettel rendelkeznek, mint a múltról, 

ezért erre alapoz. Feltérképezi azonban a tanulók múltról való ismereteit. 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése 

Milyen problémákon, tevékenységeken keresztül vezeti rá a tematika a tanulókat a tudományos 

bizonyítékok gyűjtésére? 

A tanulókat változatos munkaformák segítségével arra ösztönzi, hogy új ismereteket szerezzenek a 

hagyományokról, az elmúlt időkről, és az újonnan szerzett ismereteket a már meglévő ismeretekkel 

összehasonlítsák, rendszerezzék. 

Önálló munka és együttműködés 

Milyen munkaformák viszik közelebb a tanulót a megértéshez? 

Csoportmunka, önálló munka, frontális munka 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

Hogyan változik a tanulókban a témáról kialakult kép a tanulási folyamat során? 

A múltról, hagyományokról szerzett ismeretek beépülnek a már meglévők közé, a tanulók szélesebb 

ismeretekkel gazdagodnak.  
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„Tudóskák” tehetséggondozó kiscsoport 
 

Érintett terület:  2. osztályos tehetséges tanulók

Tartalmi fókusz:  Matematika 

Kiemelt cél:  A megadott témakörökben a gyerekek magasabb jártasságot szerezzenek, 

képesek legyenek gondolkodtató, esetleg verseny feladatok megoldására.

Módszer:  Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, projektmódszertan, játék.

Időtartam:  45 perc - 10 alkalommal

 

Összegzés  

Napjaink iskoláiban egyre heterogénebb 

csoportok alakulnak ki. A szociális háttér melyből 

a gyerekek érkeznek éppoly különböző, mint 

értelmi képességeik. Nem egyszerű dolog az 

integrált csoportokban minden gyermeket a neki 

legmegfelelőbben fejleszteni. A tanítási órákon 

megvalósítható differenciálás jó, de egyúttal a 

tanító és a gyerekek figyelmét is megosztja. A valamilyen szempontból elmaradókat, fejlesztő 

foglalkozásokon lehet segíteni. Meglátásom szerint az átlagnál jobban teljesítőkre azonban nem jut 

elég figyelem. 

Az iskolák technikai felszereltsége nagy különbségeket mutat. Sőt iskolán belül sem ugyanolyan 

adottságúak a tantermek.  

A jobb képességű gyerekek is megérdemlik az egyéni törődést. Korunk technikai eszközeit 

felhasználva lehetőséget kell biztosítani számukra fejlődésükben. Ez az ő esetükben is kiscsoportos 

foglalkozásokon lehetséges. 

A 6-8 éves gyerekeknek lételeme a játék. Ezért minden foglalkozást a játék különböző formájára 

építettem. Lehetőleg minél több digitális anyagot felhasználva az egyes témakörökön belül. Célom 

a tananyag olyan szintű elmélyítése mely képessé teszi a gyerekeket esetleg versenyfeladatok 

megoldására is. 

A témakörök közül a mérésekre kevesebb idő jut egy átlagos matematika órán, mint arra szükség 

lenne. Az ügyesebb tanulók azonban hamarabb megértik az átváltásokat, s velük már műveleteket 

is végezhetünk. 
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A római számok jobb megismerése nagyobb tájékozottságot ad a tanulóknak, a hétköznapi életben 

is tudják kamatoztatni tudásukat. 

Az óra ismerete valamely tanulóban csak 9-10 éves korra érik meg, de a fogékonyabbak már az 

időtartamokat is értik. Az aktuális időt többféleképpen is képesek leolvasni és számolni is képesek 

velük. 

A geometriai feladatok és játékok logikus gondolkodást feltételeznek, mint ahogyan a sorozatok 

megoldása is. A kiemelkedő intellektussal rendelkező gyerekek már képesek nagyobb számkörben 

is biztonsággal számolni és analógiákat alkalmazni. 

A nagyobb számolási rutin a bűvös négyzet és a számlabirintusok esetében is előny. A zárójeles 

feladatok megoldásánál szükség van a magas szintű szövegértésre és értelmezésre, egyúttal a logikus 

gondolkodás is elengedhetetlen. 

Korunkban egyre jobban teret hódítanak a számítástechnika vívmányai. A tanulási folyamatot 

megkönnyíthetik, hisz szemléletesebbé érthetőbbé teszik a tananyagot. Használatuk már 

kisgyermekkorban is ajánlottak irányítottan! A gyerekekkel meg kell ismertetni az elérhetőségeket 

és helyes alkalmazásukat. 

„A „z” generáció már az interneten szocializálódott, digitális nemzedék”- mondja Tari Annamária. 

Számukra az internet nem eszköz, hanem élettér. A mai gyerekek motiválhatósága is könnyebb 

ezeken a csatornákon keresztül. Ugyanakkor nem minden gyermeknek van ugyanolyan lehetősége 

ezek használatára. Ez a projekt ezáltal esélyegyenlőséget biztosíthat nekik. 

 

Cél és várható eredmény 

A gyerekek meglévő tudásának elmélyítése, rögzítése. Új ismeretek elsajátítása, 

gondolkodásuk fejlesztése. Lehetőség biztosítása a számítástechnikai eszközök használatára. 

Ráébresztés az összefüggésekre a megadott tíz témakörön belül. 

A tematika alkalmazásának eredményeként a tanulók önállóan is felismerik a tanult 

összefüggéseket, kezelni tudják a táblagépet. Esetleges megmérettetéseken bátran 

szerepelnek, önbizalmuk erősödik. 

Óraszám 

45 perces órák-10 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

Szervesen kapcsolódik a tematika a környezetismeret és testnevelés órákhoz, hiszen a 

mérések és számításaik alkalmazása mindkét esetben minden naposak. A geometriai 

feladatok megoldásával és testek építésével a térlátásuk fejlődik, melynek nagy hasznát veszik 

a rajz órákon. 
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A feladatok értelmezésekor és a válaszok pontos megfogalmazásával anyanyelvi készségük 

fejlődik.  

Kompetenciák, készségek, képességek 

A tematika megvalósítása eredményeként jobb lesz a gyerekek matematikai és 

természettudományos kompetenciája, digitális és anyanyelvi kompetenciája. Fejlődik a 

képzeletük, a gondolkodási műveletek közül az absztraháló, összehasonlító és általánosító 

képességük. A gondolkodási képességek közül a következtetés, fogalomalkotás válik 

könnyebbé és fejlődnek a heurisztikus-kreatív képességek. A páros és csoportos feladat 

megoldások közben elengedhetetlen egymás segítése és fejlődik szociális képességük, a 

kooperáció. 

Előkészületek 

A tematika megvalósításához tanítói szakképesítés szükséges. Előny némi tapasztalat, de nem 

feltétel. 

Ismerni kell a második osztályos tantervi követelményeket matematikából.  

Megfelelő időpontokat és helyszínt kell biztosítani a foglalkozásokhoz. ( A gyerekek még ne 

legyenek túl fáradtak!) 

Előny, ha valaki járatos a kooperatív technikák alkalmazásában. 

Alapfokú tájékozottság szükséges a számítástechnikai eszközök használatában. 

Fontos, hogy a megjelölt eszközök rendelkezésre álljanak (táblagép, internet), hisz a program 

lényege, hogy fejlesszük a gyerekek digitális kompetenciáját. A többi eszköz elkészíthető, vagy 

beszerezhető. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Lenovo TAB TB-X103F ZA1U0014BG TABLET PC 1db 36.900ft 

https://www.olcsobbat.hu/termek/lenovo_tab_tb_x103f_za1u0014bg-

5982e3758e16d5771c003eab/ 

Quoridor Classic Gigamic logikai társasjáték 301011 (GE) 1db 8590ft 

https://www.okosjatek.hu/quoridor_classic_gigamic 

Tri-Facta szorzás-osztás gyakorló társasjáték Learning Resources LER 3039 (LR) 1db 

8890ft 

https://www.okosjatek.hu/tri_facta_szorzas_osztas_gyakorlo_tarsasjatek?keyword=Tri-

Facta 

Vari játék (Mancala) natúr kavicsokkal-LEGLER 2844 1db: 5.190ft 4db: 20760ft 

https://www.okosjatek.hu/vari_jatek?keyword=Vari 
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Dobble kártyajáték a megfigyelés és gyors reflexek játéka (GE) 1db: 3990ft 

https://www.okosjatek.hu/dobble_reakcio_gyorsasagi_megfigyelos_party_tarsasjatek?key

word=dobble 

Ezeken kívül az iskola meglévő tábla gépeit is felhasználom, lehetőség szerint mindenki 

kezébe jusson. Saját készítésű Tangram játékok. Játék órák. Logikai készletek, Dienes 

készletek 

Források 

- Tanmenet Sokszínű Matematika 2. osztály Mozaik kiadó Szeged 2004 (Árvainé Líbor Ildikó, 

Murátiné Szél Edit 

- www.okosdoboz.hu    

- www.okosjatek.hu   

- http://tudasbazis.sulinet.hu 

Ötletek, tippek, változatok 

A tematikában általam kipróbált játékok találhatók, de természetesen témakörönként más 

játékokat is lehet alkalmazni (pl. fejszámolásnál). Legcélszerűbb azokat, melyeket már a 

gyerekek ismernek. Ha nincs elegendő táblagép, de van interaktív tábla, vannak feladatok, 

játékok, melyeket csoportosan a táblán is végezhetnek.  
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1. Mérések  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A vonalzó, mérőszalag helyes használata. Át- és beváltások. A dm, cm esetleg mm mennyiségi 

viszonyainak elmélyítése. 

Mérés dl, cl pontossággal, kitekintés ml felé. 

Az egységtömegek (kg, dkg) felidézése, pontosítása (esetleg gramm is). 

Mindhárom esetben a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva, az elvont fogalmakkal játékos feladatok 

megoldása. 

Fejlesztési célok 

A tevékeny tapasztalatszerzés képességének fejlesztése. Helyes eszközhasználat kialakítása. 

Tapasztalatok megfogalmazásának képességfejlesztése. Megfelelő pontosság elérése. 

Tevékenységek 

0-15 perc: Csoportok alakítása különböző mértékegységek és mérőszámok szétválogatásával. A 

csapatkapitányok választanak, hogy melyik területet szeretnék.(űrtartalom, tömeg vagy hosszúság). 

Az így kapott értékeket növekvő sorba kell rendezniük. Ezáltal képet kapunk a gyerekek meglévő 

aktuális tudásáról, ha szükséges, kiegészíthetjük azt. (A másik kettő csapat is megteheti ezt a mi 

irányításunkkal.) 

15- 35 perc: Okosdoboz - A medve töprengése c. játék, Piacon c. játék 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/2-osztaly/matematika/osszes-temakor 

Mindenki az általa használt gépen dolgozik szimultán, a tanító egyénileg segít, ha szükséges. 

35-45 perc: „Dobble” játék párokban. Játékszabály: https://tinyurl.hu/hdhe/ 

(Fejlesztő pedagógus kollégáktól kölcsön +beszerzett) 

 

2. Római számok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A római számok jeleinek felelevenítése, illetve kiegészítése. Arab számok átírása rómaira és viszont. 

Római számok leolvasása. 

Fejlesztési célok 

Összefüggések, szabályok értelmezése, alkalmazása. Kreativitás fejlesztése. Mindennapi 

tájékozottság fejlesztése. (A tananyagban szerepel, de továbbhaladási követelmény nincs megfogal-

mazva a témakörben.) 

A római számokat a való életben egyre kevésbé használjuk, azonban mégsem árt, ha ismerik a 

jeleket. 

Tevékenységek 
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0-15 perc: Ráhangoló beszélgetés: Hol találkozhatunk napjainkban római számokkal? 

(Műemlékeken, dátumíráskor, óralapokon, keresztrejtvényekben) 

Megbeszéljük, illetve felelevenítjük a római számírásban használt jeleket. 

15-30 perc: Játék - mindenkinél van egy karton, melyen körben római számok találhatók. Kapnak 

annyi csipeszt, amennyi szám a kartonokon van. A csipeszeken arab számok olvashatók a karton 

megfelelő római számához kell pároztatni őket. a végén egymást ellenőrzik a gyerekek.  

30-45 perc: Játék a táblagépeken, vagy gyufaszálakkal rejtvények megoldása. 

http://interaktivtabla.ucoz.hu/index/matematika_2_osztaly/0-5 

http://www.logikaifeladatok.hu/gyufas.html 

 

3. Geometria 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Síkidomok felismerése, összehasonlítása, geometriai fogalmak rendszerezése. Tükrös síkidomok. 

Fejlesztési célok 

Megfigyelési képesség fejlesztése. Rész - egész felismerése. Formalátás, azonosítás, 

megkülönböztetés egy-egy kiemelt geometriai tulajdonság alapján 

Tevékenységek 

0-8 perc: Ráhangoló játék a logikai lapokkal. Melyikre gondoltam? Tulajdonságok alapján 

kiválasztás. Oldalak, szögek fogalmának felidézése. 

8-15 perc: Készítsünk új síkidomokat a háromszög és a négyzet felhasználásával. Mely 

háromszögekből milyen más síkidom rakható ki? (Papírból készítjük, a logikai lapokat 

alaklemezként használhatjuk pl. hatszög, trapéz, deltoid) 

Melyek a tükrös síkidomok? Hajtogatással ellenőrizzük a tükörtengelyeket! 

15-30 perc: Tangram játék (fejenként egy db.). Ki tud adott idő alatt több képet kirakni a 

síkidomokból? 

30-43 perc: Játék Quoridor Classic Gigamic logikai társasjátékkal 

https://www.okosjatek.hu/quoridor_classic_gigamic 

Mivel ebből a játékból kevés áll rendelkezésre, közben a többi gyerek a táblagépeken az okosdoboz 

következő oldalain játszhat geometriai játékokat (természetesen közben csere). 

- Síkidomok a vidámparkban 

- Szépen sorban 

- Ki mond igazat? 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/2-osztaly/matematika/osszes-temakor 

43-45 perc A foglalkozás értékelése. Kinek mi volt a legérdekesebb?  
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4. Kombinatorika 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kombinatorika (szó szerint: kapcsolástan) a matematika azon területe, mely egy véges halmaz 

elemeit valamilyen szabály alapján kapcsolja össze. A halmaz fogalmának felidézése, pontosítása.  

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkozás fejlesztése. Következtetés képességének kifejlesztése. 

Tevékenységek 

0-6 perc: Ráhangoló játék 2 csoportban 4fő/csoport 

Mindenki-mindenkivel fogjon kezet! Természetesen önmagával nem tud. Hány kézfogás köttetett? 

7-15 perc: Mindenki kap 8 db gyöngyöt és fonalat. Fűzzék fel különbözőképpen azokat! 

Ellenőrzés, összehasonlítással: Hányféleképpen sikerült felfűzni? Akiké azonos lett, tudnának még 

más variációt? 

16-25 perc: A gyerekek előrajzolt emberfigurákat kapnak egy-egy lapon. A pólójukat és a 

nadrágjukat kell kiszínezni, ehhez 3 színes ceruzát használhatnak. Hány féleképpen sikerülhet? 

25 - az óra végéig Vari játék natúr kavicsokkal 

https://www.okosjatek.hu/vari_jatek?keyword=Vari 

 

5. Az idő 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az idő múlásának lehetséges eszközei. 

Az óra, perc, negyed, háromnegyed, fél jelölése, időpontok leolvasása többféleképpen. Idő és 

időtartam mérése. 

Fejlesztési célok 

A tevékeny tapasztalatszerzés képességének fejlesztése. Helyes eszközhasználat kialakítása. 

Tapasztalatok megfogalmazásának képességfejlesztése. Megfelelő pontosság elérése. 

Tevékenységek 

0-5 perc: Milyen órákat ismerünk? (karóra, falióra, templom óra, utcai óra, digitális, analóg stb.) 

5- 35 perc Az óra működésének játékos gyakorlása táblagépeken. 

Ez az alkalmazás azért jó, mert minden gyereknek személyre szabottan állítom be azt, amiben 

fejlődnie kell. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.clocks.hu&hl=hu 

Maradék időben: okosdoboz időugró játék: 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/2-osztaly/matematika/osszes-temakor  
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6. Bűvös négyzet 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A bűvös négyzet az a játék, melyet szinte bárhol, bármikor lehet játszani. Jó időtöltés akár utazás 

közben is. A legtöbb gyermekújság is tartalmaz valamilyen sudoku feladványt. A mi esetünkben a 

táblagépeken lehet gyakorolni. 

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkodás fejlesztése 

Tevékenységek 

0-6 perc: Megbeszéljük ki hol találkozott már valamilyen bűvös négyzettel. Mi a lényege? 

7-15 perc: fejszámolás fejlesztése a számsarok játékkal 

15- az óra végéig: http://www.logikaifeladatok.hu/sudoku.html 

Mindenki a saját táblagépén játszik. Aki már 3-at megoldott, jutalmul játszhat egy átkelős online 

játékkal: http://www.logikaifeladatok.hu/jatek.html 

 

7. Sorozatok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Sorozatokkal már első osztályban is találkoztak a gyerekek. Tulajdonképp a szorzótábla is 

sorozatokra épül. A szorzótábla felépítése és gyakorlati alkalmazása a sorozatok kapcsán. (A 

sorozatok témakör feldolgozásakor még nem tudják a gyerekek az összes szorzótáblát fejből, hisz 

az majdnem a 2. év végére következik el.) 

Fejlesztési célok 

Analógiás gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkodás fejlesztése 

Tevékenységek 

0-8 perc: sorozatos játékok: Csavaros sorozatok 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/2-osztaly/matematika/osszes-temakor 

10- 45 perc A csokicsomagoló játékkal nagyon szemléletesen lehet a szorzásokat gyakorolni: 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/2-osztaly/matematika/osszes-temakor 

Aki már a szorzásokból többet kívülről is tud, az a következő játékkal bizonyosodhat meg tudásáról: 

Forgószél játék 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/2-osztaly/matematika/osszes-temakor 

A jó képességű gyerekek sem ugyanott tartanak a szorzótábla elsajátításában, ezért a táblagépen 

mindenkinek a neki megfelelő nehézségű feladatot indítom el. 

Az óra végén lehet egy „légycsapós” játék, azzal a szorzótáblával, amelyik mindenkinek jobban 

megy. 
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8. A zárójel 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Minden műveleti jelnek megvan a maga rangja. Ez meghatároz egy sorrendet. A zárójel egyféle 

elkülönítés. Felhívja a figyelmet, hogy a benne lévő rész külön egységet képez. Valamely szabály 

alapján meghatározott sorba rendezés. Ha a gyerekek ezeket betartják, sok gyakorlás után 

biztonsággal tudják megoldani az összetettebb feladatokat is. 

Fejlesztési célok 

A tanulók képesek legyenek szöveges feladatról zárójeles modellt alkotni és fordítva. 

Problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Tevékenységek 

0-9 perc: Műveletek gyakorlása fejszámolással (számkirály, számsarok, légycsapós játék-amelyikhez 

a gyerekeknek épp kedvük van). 

10-40 perc: A tableteken szöveges feladatok megoldása. Először mindig közösen értelmezzük a 

szöveget, hogy milyen sorrendben találhatók azok a szavak, melyek a műveletekre utalnak. Utána a 

gyerekek megpróbálnak önállóan felállítani egy megoldási modellt (illetve kiválasztják a példák 

közül a megfelelőt), végül a legjobbat oldjuk meg. A feladatokat a Sulinet tudásbázisból merítjük: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-2-osztaly/tobb-muvelet-

egyutt-zarojel/zarojel-hasznalata-szoveges-feladatoknal 

A feladatok megbeszélése több időt igényel, a cél nem sok feladat megoldása, hanem a körültekintő 

logikus gondolkodás fejlesztése. 

40-45 perc játék a Tri-facta nevű játékkal. Mivel ezzel négyen játszhatnak, 1-1 helyett 2-2 játékos 

szerepel egyszerre. A játékszabály itt található: 

https://tinyurl.hu/wiVs/ 

 

9. Testek 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Síkidomok és testek közötti különbségek felfedeztetése. Formalátás, azonosítás, megkülönböztetés 

1-1 kiemelt geometriai tulajdonság alapján. Lap, él csúcs fogalmainak ismerete. A testháló 

fogalmának megismertetése 

Építkezés testekből. 

Fejlesztési célok 

Sík és térbeli tájékozódás fejlesztése, képi gondolkodás fejlesztése. 

Tevékenységek 
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0-15 perc: Logikai készlet és Dienes készlet részeinek összehasonlítása. Mely lapokból milyen testek 

állíthatók elő? Az egyes testek éleinek, csúcsainak és lapjainak megszámlálása. Mit nevezünk 

testhálónak?  

Érdekességképp megmutatom a gyerekeknek néhány test hálóját, ill. szabásmintáját: 

http://attila.lipcsei.info/oldalak/matek/geometria/tergeometria/testhalok/testhalok.html 

15-25 perc: Építkezés színes rúd készlet és Dienes készlet felhasználásával. A gyerekek egyszerű 

építményeknek csak a külső hálóját látják a képen. Találják ki és építsék meg őket a készletekből! 

25-45perc játék a „Testhezálló” c. játékkal: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=131&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

10. Számlabirintusok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A számlabirintusok változatos formájú és témájú fejtörők. Mindazok a témakörök előfordulhatnak 

benne, melyekkel eddig találkozhattak a gyerekek. 

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkozás és intelligencia fejlesztése. Összefüggések felismerése, ismeretek alkalmazása. 

Tevékenységek 

0-15 perc A tanulók egyszerűbb különböző fénymásolt labirintusokat kapnak. Aki rájön a sajátjának 

a logikájára, az a többiekkel megosztja. Így mindenki tapasztalatot gyűjt. 

15-45 perc: A gyerekek az üresen kapott négyzethálókba maguktól próbálnak labirintust készíteni. 

Lehetőség szerint párat még az órán a többiek meg próbálnak megfejteni. 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Ebben a tematikában a hangsúly a digitális eszközök használatán van. A táblagépeken történő 

feladatmegoldás és játék megfelelően motiválja a gyerekeket, hisz ez a tevékenység még nem 

megszokott a tanítási órákon. 

Kérdésfeltevés 

Minden témakör már meglévő ismeretekre épít. A feladattípusokkal találkoztak a gyerekek s ez 

lehetővé teszi, hogy picit magasabb szinten alkalmazzák tudásukat, majd továbbgondolják azt.  

Értékelés 

Az értékelés két formája érvényesül a foglalkozásokon: 

- A pedagógus pozitív megerősítő, bátorító szóbeli értékelése, mely folyamatos. 
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- A digitális eszközökön végzett játékok tartalmaznak valamilyen értékelést: vagy dicséretet 

adnak a jó megoldásért, vagy újra kell próbálni a játékot a helyes megoldásért. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Kommunikáció 

A tanító a tanuló személyiségét hivatott kibontakoztatni, fontos a demokratikus kapcsolatrendszer, 

ennek jellemzői: 

 odafigyelés a másikra, 

 kitartás, nyíltság, 

 az ellenkezés vállalása, érvelés. 

Munkaformák 

Az életszerű helyzetekben fellelhető valóságos problémákra csoportosan, változatos 

munkaformákkal és módszerekkel keresik a diákok a választ. A számítástechnikai eszközök 

felhasználásával számos pedagógiai és tanulási mód megvalósítható, pl. a problémaközpontú és a 

projekt alapú tanulás. A pedagógusnak olykor a háttérbe húzódva, a segítő, indirekt módon irányító 

tevékenységével kell támogatnia a tanulókat. 
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Kertészkedés 
 

Érintett terület:  3. osztály 

Tartalmi fókusz: környezetismeret 

Kiemelt cél: A program célja, hogy megismertesse a gyermekekkel a mezőgazdaságot, 
a kétkezi munka eredményét, értékét A hátrányos helyzetű gyermekeknek 
olyan perspektívát mutasson a kertben folyó tevékenységekkel, a 
termények feldolgozásával, amely elősegíti a pályaorientációt, a 
továbbtanulást. 

Módszer: Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, terepgyakorlat, játék, 
megfigyelés, projektmódszertan 

Időtartam: Alkalmanként 2*60 perc, 35 alkalommal 

 

Összegzés: 

Kertünk a természet kicsiny szelete, 

ahonnan sok fáradság és alázat árán 

kipillanthatunk egy évmilliók óta 

működő bonyolult, de megismerhető 

rendszerbe. A kert akkor lesz varázserő, 

ha tetszik a gyerekeknek, ha érzik: ez ma 

valami, ami próbára teszi az erőt, az 

ügyességet, az akaratot! 

A kert a természet iskolája. Ebben a 

gyönyörű tanintézetben sok alázat és 

fáradság a tandíj. Itt mindig kijavíthatjuk tévedéseinket, a kudarcból is tanulhatunk. Környezeti 

ártalmak, erdőpusztulás, kihaló élőlények figyelmeztetnek sebezhető mivoltukra, és arra, hogy a 

számtalan tudománynak a kertművelés gyakorlatában aprópénzre váltott eredményét valós 

érdekeink és ne csak a jövedelmezőség szempontjai határozzák meg. A kertészkedés nem egzakt 

tudomány, és az a kertész, aki nem elég rugalmas, kevés sikert könyvelhet el. 

Foglalkozássorozatunkkal azt szeretnénk megláttatni a gyerekekkel, hogy a kétkezi munka, ha kellő 

odaadással és kitartással végezzük milyen eredményeket és értékeket teremt. 

"Natura sanat." Az ókori bölcsesség szerint a természet gyógyít. Szerencsére nemcsak gyógyít, de 

gyógyul is. Feladatunk pedig a gyógyulás elősegítése, hogy a rendelkezésünkre álló kis területen 

megőrizzük a természet évmilliók óta fennálló értékeit, magunk is létrehozva a hasznosság, szépség, 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

- 2 - 
 

egészség harmóniáját: a jövő kertjét. Célunk, hogy a tanulókkal együtt nagy hozamú, szép, érdekes 

és sok örömmel kecsegtető kerttípust mutassunk be, amely az állatok számára búvóhelyet nyújt. 

Művelőjének örömteli, lebilincselő és főleg egészséges foglalatosságot kínál, és olyan 

élelmiszerekkel látja el, melyek azon túl, hogy ízletesek, abban a tudatban fogyaszthatók, hogy 

mentesek a káros vegyi anyagoktól. 

Az ilyen kert megadja azt a megnyugtató lelkiállapotot, amelyet a természeti rend és az emberi célok 

egybecsengése nyújt. Az ilyen kertben a termesztésre szánt növények szépek is, a virágzás gyógyító 

is, a szépség egyben az érzékszervek tápláléka is. A vegyszermentes, szeretettel ápolt kert néhány 

év után megtelik láthatatlan segítséggel, az "aprónép", akit a régi mesék is ismertek, beköltözik, és 

elvégzi segítő, gyógyító munkáját. 

A civilizált, főleg a városi élet percenként változó technikai információinak nem tud ellenállni a 

lélek. A kert természeti életének, a folyamatok nyugodt tempójának megfigyelése, a méhek munkája, 

a levelek elszíneződésének lassú menete hat a gyerekekre, különösen, ha az élményt meg is erősítjük. 

Az ember éntudata, a gyermekkorban különösen, az organizmus átéléséhez kötött. A kertben 

végzett fizikai munka, ha nem túlerőltető, éppen ezt az egészséges énérzést fejleszti jó irányba.  

Büszkeséget ébreszt: én ezt a nehéz munkát ügyesen, jó erővel el tudtam végezni - például a 

komposzt kihordását egy nagy ágyásra ősszel - a csoport jól szervezett együttes munkájában. 

Az iskolakert létesítésével és működtetésével elsődleges pedagógiai célunk megtanítani a diákokat 

türelemre, arra, hogy bízzanak a természetben, hagyják a természetet dolgozni, nyerjék meg 

bizalmát, elővigyázatosan avatkozzanak be a természeti folyamatokba. 

 

Cél és várható eredmény 

A gyerekek a tanítási–tanulási folyamatba oly módon kapcsolódjanak be, hogy fejlődjön 

problémamegoldó gondolkodásuk, tervszerű cselekvésük, önállóságuk, kooperációs és 

kommunikációs képességük egyaránt. 

Óraszám 

35*2 (60 perc) 

Tantárgyi kapcsolatok 

A téma tantárgyi koncentrációt alakít ki a technika, testnevelés, ének-zene, matematika, rajz, 

magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Matematikai és természettudományos kompetencia, anyanyelvi kompetencia, társas és 

szociális kompetenciák. 

Előkészületek 
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Anyagok, eszközök megvásárlása. 

Növények, magok, hagymák, gumók kiválasztása, megvásárlása. 

Kapcsolatfelvétel a szakemberekkel, gazdákkal. 

Oktatófilmek kiválasztása. 

A tematika megvalósítása előtt szükséges a növénytani ismereteink felelevenítése. 

Eszközök és anyagszükséglet 

A tematika megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközöknek és anyagoknak a 

felsorolása. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, át kell gondolni, hogyan 

változtathatók meg a tevékenységek úgy, hogy a hozzáférhető eszközök és anyagok 

felhasználása mellett a didaktikai célok ne sérüljenek. 

Források 

Cselőtei – Nyujtó – Csáky: Kertészet 

Szántóföldi növénytermesztés 

Bolgárkertészet magyar földön 

Gertrud Franck: Öngyógyító kiskert 

Herbáció című folyóirat lapszámai 

Bokor Katalin: Biokozmetika 

1X1 Kertész sorozat kötetei 

Youtube filmek: 

Hogyan ültessünk szobanövényt? 

Vetési szokások régen 

Házi komposztkészítés 

Téli madáretetés 

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 

Otthonunk a Föld 

Bogárhotel 

Hogyan csalogassuk a kertünkbe? című sorozat 

Káposzta  

Növénytársítások 

Így ültesd a paradicsomot! 

Hogyan öntözzük a növényeinket? 

Ötletek, tippek, változatok 

Az intézmény adottságainak, lehetőségeinek, valamint a gyerekek érdeklődésének figyelembe 

vétele szükséges a tematika megvalósítása során.  
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1. Gyógy- és fűszernövények szedése 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A napjainkban egyre fontosabbá váló egészségtudatos életmód sok területet ölel fel. A 

gyógynövények használata is egyik fontos része ennek. A tudatos gyűjtés, a szakszerű szárítás 

ismerete, gyakorlása elengedhetetlen a jó minőségű alapanyag előállításához 

Fejlesztési célok 

Eszközhasználat, együttműködés, ismeretek alkalmazása, mások munkájának megbecsülése, 

kétkezi munkavégzés értéke 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: 

- Időjárási előrejelzés figyelése, csak száraz időben végezhető a “szüretelés” 

-A megfelelő szárítóhely kiválasztása, előkészítése 

Motiválás (10 perc) 

- Részlet a Lúdas Matyi c. műből, amikor az szolgálók gyógynövényeket gyűjtenek 

- Te milyen gyógynövényeket ismersz? 

A munkavégzés szabályai (15 perc) 

A helyes gyűjtés ismérvei: 

- a frissen szedett gyógynövény - legjobb gyógyhatású 

- gyűjtési időszak - februártól novemberig, néhányat télen is lehet  

- virágot, a virágzás kezdetekor szedjünk, jó, ha napos időben 

- levelet, a virágzás előtt és alatt szedjünk, 

- gyökeret, tavasszal vagy ősszel szedjünk, 

- termést éréskor szedjünk 

- egészséges és szennyeződésmentes legyen a gyűjtendő növény 

- száraz időben szedjünk 

- a gyűjtéshez nem jó műanyag zacskót használni 

Télire szárítással tartósíthatjuk a gyógynövényeket. 

A helyes szárítás ismérvei: 

- ne mossuk meg 

- érdemes felaprítva szárítani 

- szellős, meleg helyen szárítsunk 

A helyes tárolás ismérvei: 

- általában 1 évre érdemes tárolni, mert elvesztik a hatásukat 

- teljesen száraz legyen a növény 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

- 5 - 
 

- lezárható színes üvegbe, esetleg kartondobozba tegyük 

- ne tároljuk műanyag vagy fémedényekben 

- óvjuk a fénytől 

Gyógynövények szedése (40 perc) 

- ollók, metszőollók ellenőrzése - csak biztonságos eszközöket használjunk 

- csoportalakítás, 

- eszközök kiosztása 

- növényszüret kosarakba 

- a leszedett növények válogatása, rendezése 

- a növények csokorba kötése természetes anyagú kötözővel (rafia, spárga) 

- a csokrok elhelyezése a szárítási helyen 

Tereprendezés (35 perc) 

- szerszámok kiosztása 

- az ágyások rendezése, elhullott növényi részek összegyűjtése, gyomnövények eltávolítása, 

tereprendezés 

Befejező munkálatok (10 perc) 

- eszközök, szerszámok tisztítása, elrakása 

Értékelés (10 perc) 

Nekem a mai foglalkozáson az jelentett nehézséget… 

Ma örömmel töltött el, hogy ... 

 

2. Gyógynövényismeret I. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A felgyorsult világ, a hatalmas elvárások az élet minden területén az egészségi állapotunkra is 

károsan hat. Bármilyen egészségi probléma esetén benyúlhatunk a gyógyszeres szekrénybe, hogy 

bajunkra megoldást találjunk. Sajnos a gyógyszerekkel sok káros anyagot vihetünk be a 

szervezetünkbe. A gyógyászati készítmények borsos ára alaposan megterhelheti a családi kasszát is. 

Érdemes lenne a természetes gyógymódok felé fordulnunk és a mezők, erdők növényeiben rejlő 

ősi gyógyító erőt megismerve, tudásunkat saját egészségünk szolgálatába állítani. Foglalkozásunkon 

a körülöttünk élő gyógynövényekkel és hatásukkal ismerkedünk. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, szókincsbővítés, probléma felismerés és -megoldás 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: 

- gyógynövénygyűjtés a meglévő ismeretek alapján, a kertünkben valamint árokparton, mezőn is 
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- tanult irodalmi művekben keresni a régen élt emberek népi gyógyítással való kapcsolatát 

- internetes oldalakon keresés: gyógynövények neve, hatásuk 

Motiváció (15 perc) 

Beszélgetés a gyógyító növények jelentőségéről a régen élt emberek életében és a mai életünkben. 

Példák használatukról saját illetve családjuk életéből. 

Gyógynövényismeret – Növényfelismerés (25 perc) 

A gyűjtött növények külső jegyei és jellegzetes illatuk megismerése, valamint gyógyhatásuk, 

felhasználásuk lehetőségeinek felsorolása. 

Teázás (10 perc) 

Gyógytea készítési kisokos, majd teakóstolás, többféle tea közül választva. 

Kiselőadások (15 perc) 

Érdekességek a növényekről (előzetes egyéni felkészüléssel). 

Memória játék (35 perc) 

Játékkészítés csoportokban, majd a játék kipróbálása. 

Érzékszervek használata (10 perc) 

Növényfelismerés csoportokban tapintás, szaglás, ízlelés alapján. 

Szervezési feladat (10 perc) 

Eszközök, anyagok, elpakolása; rendrakás; növények csokorba kötése, szárítása. 

 

3. Gyógynövényismeret II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A fűszernövényeket gyógyászati célokra is használhatjuk, így akár az orvosi kezelést is 

kiegészíthetjük és segíthetjük a gyógyulást. 

A kerti fűszernövények hatásaival ismerkedünk a foglalkozáson. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, problémafelismerés, problémamegoldás. 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: a kertből, otthonról cserépből fűszernövények gyűjtése 

Motiváló beszélgetés (10 perc) 

A házikertekben fellelhető fűszernövényekről, milyen fűszernövények találhatók otthon, mire 

szokták használni. 

Növényismeret (40 perc) 

A kertben termett fűszernövények felismerése a külső jegyek alapján, jellegzetes illatuk 

megtapasztalása. Felhasználási lehetőségük és gyógyhatásuk megismerése, azaz milyen betegségekre 

használhatjuk. 
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Szörpözés (10 perc) 

A házi szörp készítésének fortélyai- az otthoni tapasztalatok megosztás társakkal, majd különböző 

szörpök kóstolása. 

Kiselőadások (15 perc) 

Érdekességek a választott növényekről előzetes felkészülés után. 

Növényfelismerés (10 perc) 

Csoportokban szaglás, ízlelés után. 

Játékos feladatok megoldása (15 perc) 

Képpárosító: növény és gyógyhatása 

Totó 

Egyéb munkálatok végzése (15 perc) 

A fűszernövények csokorba kötése a szárításhoz, majd az eszközök és anyagok elpakolása, 

rendrakás. 

Értékelés (5 perc) 

Írd a neved a megfelelő szmájlihoz! 

 

4. Gabonavetés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gabonafélék ismerete a mai ember számára is elengedhetetlen, hiszen az egyik legfontosabb 

táplálékunk a kenyér alapját képezik. Amíg a kenyér az asztalunkra kerül, hosszú utat tesz meg. Az 

első lépés a gabonák vetése.  

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, szókincsbővítés, csapatmunka, problémamegoldás. 

Tevékenységek 

Előkészítés: a nagyüzemi gabonavetés megtekintése szántóföldi kiránduláson. Itt talajelőkészítés, a 

vetőgép működésének megfigyelése. 

Előzetes feladat: 

Különböző gabonamagvak beszerzése; mesecímek gyűjtése. 

Interjúkészítés egy földművessel, idősebb családtaggal. 

Motiválás (10 perc) 

Beszélgetés a gabonafélék szerepéről régen és napjainkban. 

Mesék, melyekben szerepel gabonaféle 

A helyes táplálkozás fontos része a gabona. 

Növényismeret (15 perc) 
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A legfontosabb gabonanövények megismerése képek, internet, illetve valódi növényi részek 

megfigyelésével. 

Magismeret. 

Növényigazolvány készítése (10 perc) 

Csoportonként 1-1 növény kidolgozása. 

A vetés régi hagyományai (10 perc) 

Régi fotók nézegetése. 

Hagyományok megismerése az interjúk alapján. 

Ételkóstolás (10 perc) 

Kenyér és csíramálé kóstolása. 

Magvetés (45 perc) 

Talajelőkészítés: gaztalanítás, trágyázás, ásás, talajegyengetés. 

Vetés sorkihúzás után búza, árpa vetése (kukoricavetés tavasszal valósítható meg). 

Szórt vetéssel: búza, zab vetése. 

Talajtakarás, tömörítés. 

Befejező munkálatok (15 perc) 

Terep rendberakása, szerszámok tisztítása, elrakása. 

Értékelés (5 perc) 

 

5. Gyógynövények használatának módjai 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kertben termett gyógynövények felhasználásának ismerete, használatának módjai az 

egészségtudatos életmód megvalósításához elengedhetetlen. Otthoni előállítás során hangsúlyt kap 

a jó minőségű alapanyag, valamint az olcsóbb előállítási lehetőségek. 

Fejlesztési célok 

Kézügyesség, együttműködés, Ismeretbővítés, saját munka értéke. 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: a témával foglalkozó szakirodalmi tájékozódás, a témában jártas olyan szülő 

megkeresése, aki készítéssel is foglalkozik. 

Beszélgetés (10 perc) 

Milyen gyógynövény tartalmú termékeket használunk otthon? 

Honnan szerezhetők be? Van-e, aki otthon szokott szülővel készíteni ilyen dolgokat? Néhány 

hozott termék megtekintése. 

A felhasználási módok részletes megismerése (25 perc) 

- főzet, áztatmány készítésének alapjai 
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- aromaterápiás lehetősége (illatpárna, illóolaj, párologtatás) 

- fürdőkészítés 

- krémek, kenőcsök, szappan készítése 

Az otthon elkészített termékek nem tartalmaznak tartósítószereket, így egészségesek, de rövidebb 

ideig tarthatók el, mint a tartósítószerrel kezeltek. 

Szervezési feladat (10 perc) 

A munkaállomások kialakítása, eszközök, alapanyagok előkészítése. 

Kézműves tevékenységek (60 perc) 

Forgószínpad szerűen 4-5 féle tevékenység végzése, segítő kollégák, szülők bevonásával 

- forrázat vagy főzet készítése, kóstolása; áztatmánynak csak kóstolása (ennek elkészítése hosszabb 

időt vesz igénybe) 

- fürdőkészítés 

- gyógynövényes szappan készítése 

- gyógynövényes krém vagy kenőcs készítése 

- illatpárna varrása, megtöltése szárított gyógynövényekkel 

Elkészült munkadarabok kiállítása, megtekintése (10 perc) 

Szervezési feladat (5 perc) 

Használt eszközök, anyagok elpakolása, rendrakás. 

 

6. Fűszerek használatának lehetőségei 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Napjainkban az étkezési szokások megújításával az egészséges táplálkozás tudatos kialakításával, 

megindult egy szemléletváltás a konyhában. A sokféle fűszer ízével és gyógyhatásával is hozzájárul 

a minél szélesebb felhasználási módok alkalmazásához.  

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, kreativitás fejlesztése, közös munka öröme, kitartás. 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: fűszernövények, gyümölcsök beszerzése a kertből, otthonról. 

Fűszerezés az étel lelke (25 perc) 

A meghívott vendég bemutatóval kísért előadása. 

Szervezési feladat (10 perc) 

Munkaállomások kialakítása, eszközök, alapanyagok előkészítése. 

Kézműves tevékenység (60 perc) 

Forgószínpad szerűen többféle tevékenység végzése, segítő kolléga, szülő bevonásával. 

A tisztaság fontosságának hangsúlyozása a fertőzések, betegségek elkerülése érdekében. 
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- fűszervajak készítése 

- fűszerolaj és fűszerecet készítése 

- fűszerkeverék készítése 

- gyümölcssaláta készítése 

Ételkóstolás (15 perc) 

Az elkészített ételek elfogyasztása, értékelése. 

Szervezési feladat (10 perc) 

Használt eszközök elmosása, anyagok elrakása, teremrend visszaállítása. 

 

7. Szobanövények megismerése 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szobanövény jól jelzi a lakószoba élhetőségét, ahol a növénynek jó, ott többnyire az embernek is 

az. Sokféle jótékony hatásuk ismert: tisztítják a levegőt, nyugtatólag hatnak ránk, növelik a 

fájdalomküszöbünket és a teljesítőképességünket, gyorsítják a betegségekből való felépülést, javítják 

az iskolai teljesítményt. Ezen értékek védelmét szolgálja ez a foglalkozás, melynek során 

megismerkedünk a legalapvetőbb növényápolási munkálatokkal, feladatokkal. 

Fejlesztési célok 

Ökológiai szemléletformálás; környezetvédelmi problémák felvetése, megoldási lehetőségek 

kipróbálása; a közös munka révén a környezeti és szociális felelősségvállalás érzékenyítése. 

Tevékenységek 

1. Előzmény: 

- a „Hogyan ültessünk szobanövényt?” c. oktatófilm megtekintése (Youtube) 

- kapcsolatfelvétel a Fő utcai virágüzlet vezetőjével, időpont egyeztetés 

2. Szervezés: 

● Séta a virágüzletbe (15 perc) 

● A virágüzletben megismerkedünk néhány jellemzően kedvelt szobanövénnyel (20 perc) 

Megjegyzés: Az ismeretszerzésben segítségünkre lesz a virágüzlet vezetője. 

- Melyik növényeket ismeritek fel? 

- Hogyan tudnánk az itt látott szobanövényeket csoportosítani? (virágzó és 

levéldísznövények) 

- Mit jelent a szobanövény kifejezés? 

- Miért tartunk otthonunkban szobanövényeket? (Esztétikai élmény, javítják a levegő 

minőségét, stb.) 

- Milyen ápolást igényelnek? 
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- Ti milyen növényápolási munkában segítettetek már? 

● Séta vissza az iskolába (15 perc) 

3. A növények helyes ápolása: 

a) Metszés (15 perc) 

A beteg vagy elszáradt hajtásokat, leveleket eltávolítjuk a növényről. Ezáltal jobban sarjad, ill. 

virágzik. 

● Muskátlik letisztítása, visszametszése 

● Dugványozás: A fiatal hajtásokat egy-két levéllel virágládába dugva gondoskodunk a jövő 

tavaszi muskátli utánpótlásáról. A dugványozás sikerét még inkább elősegíti, ha a hajtás 

végét egy cm mélyen bevágjuk, majd ebben a vájatban egy szem árpát helyezünk el. Mivel 

az árpa gyorsan kigyökerezik, a dugványunk is gyorsabban ereszt gyökeret. A dugványokat 

a zsibongó ablakában helyezzük el, ahol télen is elegendő napfény éri és a hőmérséklet is 

megfelelően langyos. Az anyatöveket szintén itt teleltetjük át. 

b) Átültetés (15 perc) 

Azokat a növényeket, amelyek „kinőtték” a tartóedényüket, átültetjük nagyobb cserépbe. 

- Honnan tudhatjuk, hogy át kell ültetnünk a növényt? 

Bemutatás: Óvatosan kihúzzuk a növényt a cserépből, és meggyőződünk róla, hogy a gyökerek 

tömören behálózzák a virágföldet. Ilyenkor kell átültetnünk a növényt. 

Akkora cserepet válasszunk a növénynek, hogy a növényt belehelyezve még beférjen az ujjunk 

a gyökérzet és a cserép fala közé. ezt a részt megtöltjük virágfölddel. 

- Milyen földet használjunk az átültetéshez? (Mindig az adott növény igényei határozzák 

meg.) 

c) Öntözés (15 perc) 

- A növények gondozásának fontos eleme a vízellátás. Iskolánkban lehetőség szerint mi is gyűjtjük 

az esővizet. Nem csak takarékosságból, hanem mert a csapadékvíz lágyabb, mint a csapvíz, s az 

ezzel való öntözést meghálálják a növényeink. 

- A növényeknek eltérő a vízigénye. Mielőtt növényeinket elültetjük, tájékozódnunk kell erről. 

- Milyen napszakban öntözzünk? (Reggel, mert kisebb mértékű a párologtatás, így a vizet jobban 

hasznosítja a növény.) 

d) Átteleltetés (15 perc) 

A kertben”nyaraló” szobanövényeket téli pihenőhelyükre, a zsibongóba hordjuk. Itt megfelelő 

hőmérséklet és elegendő fény biztosított a számukra. 

- Miért jó nyáron a szabadban tartani a növényeket? (Mert akárcsak az ember, ők is szeretik 

a napfényt és a meleget.) 
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- A szobanövények nyaraltatásának is vannak szabályai:  

● soha ne tegyük őket tűző napra: akárcsak az ember, könnyen megégnek 

● figyeljünk a locsolásra: naponta öntözzük 

● hetente egyszer használjunk tápoldatot az öntözővízhez 

● vihar esetén vigyük védett helyre őket, de az áztató eső jót tesz nekik 

4. Szervezés (10 perc) 

A munka során keletkezett hulladék eltakarítása, komposztálása; eszközök, szerszámok elpakolása; 

rendrakás. 

 

8. Növények téliesítése, fagyvédelme 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A növényápolás fontos része a téliesítés és fagyvédelem, hiszen ebben az időszakban is 

gondoskodnunk kell növényeinkről annak érdekében, hogy majd a téli nyugalmi időszak után 

tavasszal, illetve nyáron újra színes pompával és illattárral kápráztassanak el bennünket. 

Fejlesztési célok 

A növényápolással, gondozással kapcsolatos ismeretek bővítése, felelős gondozói magatartás 

kialakítása. 

Tevékenységek 

1. A ”Cserepes örökzöldek téliesítése” c. film megtekintése (Youtube) (7 perc) 

2. Szervezés (5 perc) 

Eszközök, szerszámok előkészítése: metszőollók, kislapátok, ásó, cserepek, virágládák, ládák, 

újságpapír. 

3. Játék: Virágóra (5 perc) 

A csoport tagjai különböző időben nyíló virágokat személyesítenek meg (hajnalka: reggel, pitypang: 

délelőtt, tulipán: délben, estike: este). A Nap (valamelyik játékos) körbejár körülöttük, s ki-ki a 

megfelelő időben nyitja ki szirmait (emeli fel a fejét), illetve zárja össze (hajtja le). Először nyitott 

szemmel, majd csukott szemmel. 

4. Dáliák, kánnák, kardvirágok felszedése, levendula takarása 

Szervezés: 4 csoport kialakítása – munkamegosztás 

Első csoport feladata: a dáliatövek felszedése, téliesítése (25 perc) 

A munka menete: 

- Ásóval a töveket kiemeljük a földből, és napos helyre (a fal tövébe) tesszük száradni. Mivel a 

néhány napos száradási időt biztosítani kell a növényeknek, így a teendőket most megbeszéljük, 

és 3-4 nap múlva végezzük el. 
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- Egy ládát megtöltünk tölgylobbal, amit folyamatosan nedvesen tartunk, s majd néhány nap 

múlva (száradás után) ebbe tesszük bele a dáliák gumóit. 

- A ládát párás levegőjű 5-6 fokos helyiségben teleltetjük (pince). 

Második csoport feladata: kardvirághagymák felszedése (25 perc) 

Előzetes feladat: A foglalkozás előtt 1-2 héttel felássuk a kardvirághagymákat. Fellazítjuk a talajt 

körülötte, és ásóval kiemeljük. Szétterítve a fal mellett (napon) száradni hagyjuk a foglalkozásig. 

A munka menete: 

- Egyesével letisztítjuk és átnézzük a hagymákat. Csak az egészséges példányokat tartjuk meg a jövő 

évre. 

- A hagyma felett 20 cm-rel elvágjuk a növény minden részét. 

- Papírral bélelt jól szellőző ládába rakjuk, 10 fok körüli hőmérsékleten teleltetjük – nyugalmi 

időszak. 

Harmadik csoport feladata: kánna virágok felszedése (24 perc) 

A munka menete: 

- a rizómákat óvatosan kiemeljük ásóval a földből 

- a virágok szárát a rizómák fölött visszavágjuk 

- a tövek nyáron nagyot nőttek, ezért osztással szaporítjuk, így könnyebb is lesz tárolni télen 

- ezeket a töveket is néhány napig szárítjuk 

- kosárba rétegezzük 

- hűvös helyen teleltetjük (pince) 

Negyedik csoport feladata: levendula téli takarása (23 perc) 

A munka menete: 

- a levendula szárait visszavágjuk, tőmetszést végzünk 

- betakarjuk szalmával vagy avarral, különben elfagyhat 

- a levágott hajtásokat felcsokrozzuk, és a tanteremben szárítjuk 

5. Szervezés: A keletkezett hulladék komposztálása, szerszámok elpakolása (6 perc) 

 

9. Komposztálás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A környezettudatos gondolkodásra nevelés során nagy hangsúlyt fektetünk a keletkező hulladékok 

hasznosíthatóságára. A keletkező hulladékok kb. 30%-a biológiailag lebomló szerves anyag, mely 

komposztálható, majd visszajuttatható a természetbe, csökken a nem hasznosítható hulladékok 

mennyisége, a szállítási költségek is csökkennek. A foglalkozáson a komposztálás elméleti és 

gyakorlati tudnivalóival ismerkedünk meg. 

Fejlesztési célok 
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Gondolkodás, problémamegoldás, egymásra való odafigyelés. 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: a háztartásban keletkező komposztálható anyagok gyűjtése. 

A komposztálás elmélete (20 perc) 

Filmnézés: Miből állhat, mire jó a komposzt? 

A házi komposzkészítés 

A látottak megbeszélése, kiegészítése, kérdések megválaszolása 

Feladatlap megoldása (20 perc) 

Komposzt teszt kitöltése, majd értékelése 

Rejtvénykészítés 

Kerti komposztálható anyagok összegyűjtése (30 perc) 

Gyomnövények kikapálása, elszáradt növények kihúzása a talajból, levelek összegereblyézése, 

fanyesedék felaprítása, fűnyírás után a levágott fű összegyűjtése, takaróföld talicskába rakása. 

Komposztkészítés gyakorlata (20 perc) 

A komposztáló edény feltöltése. 

Helyes sorrendben a kerti és a háztartási komposztálható anyagok rétegezése takarófölddel, majd - 

szükség esetén - nedvesítése. 

Tereprendezés (20 perc) 

Az ágyások egyengetése, az udvar seprése. 

Befejező munkálatok (10 perc) 

A szerszámok és eszközök tisztítása, elrakása. 

 

10. A kert rendbetétele 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kert télre való felkészítése sokrétű és hasznos feladatokat ad a kertésznek, de a gondos ápolást 

és előrelátást meghálálják növényeink. 

Fejlesztési célok 

Környezeti és fenntarthatóságra nevelés; öngondoskodásra és együttműködésre nevelés; a 

valóságra épülő, jelenségalapú, tapasztalati, cselekvésorientált tanulás 

Tevékenységek 

1. Szervezés (5 perc) 

2. Hangulati előkészítés (10 perc) 

a) Daltanulás: „Kellene szép kert, jó termő…” 

b) Munkaterv készítése: A kert téliesítésével kapcsolatos tennivalók megbeszélése, feladatok 

elosztása, csoportok kialakítása. 
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3. Komposztálnivalók összegyűjtése a kertben (15 perc) 

Megjegyzés: A munkálatok előkészítésében az iskola karbantartója lesz segítségünkre, aki 

előzetesen már megnyesi a fákat, levágja a füvet. 

A levágott gallyakat, ágakat összehordjuk a fák alól, és felaprítjuk metszőolló segítségével. 

A fák alól és fűről összegereblyézzük lombseprővel a lehullott leveleket, majd talicskával elhordjuk. 

Megjegyzés: A lehullott levelek elveszik a fényt, száraz, barna folt marad a helyén, beindulhat a 

mohásodás. 

Az előre lenyírt füvet is a komposztálóhoz szállítjuk talicskával. 

Megjegyzés: Utoljára november elején kell füvet nyírni, mivel a hosszabb fű jobban hasznosítja a 

napfényt. 

Az előző foglalkozásokon lemetszett évelők ágait, gallyait (levendula, rozmaring) összehordjuk. 

A kerti hulladékokat komposztálóba rétegezzük. 

Folyamatos feladat: A komposztálóban elhelyezett növényi hulladékot időnként vasvillával 

átforgatjuk, hogy a levegő jobban átjárja és táplálja az organizmusokat, gyorsítsuk a szerves anyagok 

lebomlását. 

4. Őszi ásás (20 perc) 

A munka menete: 

- a szerves trágya szétterítése a földön 

- a kert felásása 

- Miért van szükség a kert felásására ősszel? (Vélemények meghallgatása) 

- Az őszi ásás gyakorlati haszna: 

- Az év során megtömörödött felső talajréteget fellazítjuk, ezzel alkalmassá tesszük az őszi, téli 

csapadék felvételére. A felásott talajban tárolt víz biztosítja a növények tavaszi, nyári erőteljes 

növekedését. 

- A növények gyökereinek levegőre is szüksége van. 

- A talajra szórt trágyát abba a mélységbe juttatjuk, ahol a növény gyökerei helyezkednek el. 

Megjegyzés: 

- Az ásáskor keletkezett rögöket nem egyengetjük el, mert a téli fagy majd felbontja, így a 

legkedvezőbb talajszerkezetet érjük el. 

- Fontos, hogy a nagy fák alatt ne műveljük a talajt, mert megsérül a gyökérzete. Inkább készítsünk 

lyukakat a gyökerek között, abba ültessük a kis növényeket apró gyökérzettel, mert azok könnyen 

megtelepednek. 

5. Az ágyások rendbetétele 

a) Évelők, bokrok és cserjék visszavágása (15 perc) 
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A levendulát, jázminbokrot és a tűztövist méretük negyedére vágjuk vissza metszőollóval. 

Megjegyzés: az így keletkezett nyesedék is a komposztba megy. 

b) Évelők szaporítása tőosztással (15 perc) 

Leírás: Az elburjánzott évelőket kiássuk és terjedelmes tövüket több kisebb darabra szétválasztva 

újra elültetjük. Ha most ősszel végezzük, nem tavasszal, a növénynek több ideje és ereje lesz újra 

meggyökeresedni, és a tél elmúltával új hajtásokat hozni. Foglalkozásunkon mi levendulát fogunk 

tőosztással szaporítani. 

c) Fagyérzékeny növények letakarása avarral (levendula) (5 perc) 

d) Virághagymák ültetése: (15 perc) 

Az előkészített talajba a virághagymákat (tulipán, nárcisz, jácint) magasságuk két-háromszorosának 

megfelelő mélységben helyezzük el. 

Ügyelünk arra, hogy a hagymák csúcsos végükkel felfelé kerüljenek a földbe. 

Az elültetett hagymákat betakarjuk földdel, majd lenyomkodjuk. 

e) Őszi vetés, ültetés ( fokhagyma) (15 perc) 

A munka menete: 

- a fokhagyma külső borító leveleit eltávolítjuk 

- az ültetést megelőzően gerezdjeire bontjuk 

- a gerezdeket egyenként a magasságukkal megegyező mélységbe tesszük, majd földdel letakarjuk 

6. Szervezés (5 perc) 

Szerszámok, eszközök elpakolása, rendrakás 

 

11. Szerszámok rendbetétele 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kerti munkák végeztével a megmunkáláshoz szükséges eszközök, szerszámok és gépek téli 

álomba szenderülnek és várják a tavaszt, hogy újra elláthassák feladataikat, és ezzel elősegítsék a 

kertünk ápolását, szépítgetését. Azonban korántsem mindegy, hogy a téli álmukat hol és hogyan 

töltik el, mert a nyirkos, sötét és nedves tél alaposan el tud bánni kedvenc eszközeinkkel. 

Fejlesztési célok 

Munkára nevelés; közösségi érzés fejlesztése 

Tevékenységek 

1. Hangulati előkészítés 

- Dalosjáték: „Én kis kertet kerteltem…” (5 perc) 

- „Virágok dala” (Youtube) 10 perc 

2. Szervezés (15 perc) 
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A kerti szerszámok, vödrökben meleg víz, szivacs, száraz rongy, drótkefe, lenolaj, viasz előkészítése 

az udvaron  

3. Szerszámok téliesítése (65 perc) 

A munka menete: 

- a szerszámokat lemossuk meleg vízzel 

- szárazra töröljük a felületeket 

- átnézzük, nem hiányzik-e csavar belőle, nincs-e megrepedve 

- a fémfelületeket drótkefével átdörzsöljük 

- átnézzük, elég éles-e? ha szükséges, a karbantartóval megéleztetjük 

- a fémrészeket bekenjük olajos ronggyal (így tavasszal sem fog megrozsdásodni egyetlen felület 

sem) 

- a fafelületeket viasszal kenjük be 

- a metszőolló rugóját megolajozva tesszük el 

- a szerszámok elhelyezése a tároló helyiségben (lehetőség szerint a falra akasztva) 

4. Vízcsapok téliesítése (20 perc) 

A munka menete: 

- A víztömlőket összetekerjük még a hideg beállta előtt, mert a hidegtől a slagok 

megkeményednek, nehéz őket összetekerni 

- Víztelenítés: Elzárjuk a csapokat; a vízleeresztő csapnál leengedjük a benne található vizet 

Megjegyzés: Az esetleges balesetek elkerülése érdekében ezek a munkálatok nagy odafigyelést és 

óvatosságot igényelnek, ezért a felnőttek segítségét (karbantartó, kertész) nagyobb mértékben 

vesszük igénybe. 

5. Értékelés, dicséret (5 perc) 

 

12. Téli madáretetés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A téli madáretetés célja, hogy a madarakat a táplálékban szűkös időszakon átsegítsük, ugyanakkor 

az etetőkön zajló élet megfigyelése is sok örömet okozzon számunkra. 

Fejlesztési célok 

Madártani és madárvédelmi ismeretek bővítése 

Tevékenységek 

1. Szervezés (10 perc) 

Anyagok, eszközök előkészítése: madáretetők, magvak (napraforgó, dióbél, magkeverék), szalonna, 

gyümölcsök. 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

- 18 - 
 

2. Hangulati előkészítés (20 perc) 

a) Mesehallgatás - Pataki Edit: Gerlice otthona 

b) Téli madáretetés c. film megtekintése (Youtube) 

3. A madáretetés szabályai (20 perc) 

Megjegyzés: Beszélgetés keretében felidézzük a gyerekek madáretetéssel kapcsolatos ismereteit, ill. 

a filmben elhangzottakat. 

- az etetőnek legyen teteje, hogy az eleség ne ázzon el, különben penészedésnek, romlásnak indul 

- a táplálékot lehetőleg napsütötte helyre tegyük (a ház déli oldalára) 

- mindig hómentes, csapadékmentes helyre tegyük az eleséget, mert a hóban nem találják meg a 

táplálékot a madarak 

- nyugodt, könnyen megközelíthető helyre rakjuk az etetőt 

- az etető környékén legyen bokor, örökzöld vagy cserje, ahová veszély esetén menekülni tudnak 

a madarak 

- ha kutyánk vagy macskánk is van, tegyük megfelelő magasságba az etetőt, hogy a macska ne 

tudja megközelíteni 

- tartsuk tisztán az etetőket: seperjük ki időnként a megmaradt táplálékot, és Neomagnolos vízzel 

mossuk át. Ezután tiszta vízzel is öblítsük ki 

- ha virágcserép alátétet használunk etetésre, érdemes kis lukat fúrni rá, hogy az esővíz a lyukon 

el tudjon távozni, így az eleség nem megy tönkre 

4. Etetőanyagok (20 perc) 

- olajos magvak: napraforgó, tökmag, dióbél 

- „madárkalács” – „cinkegolyó”: faggyú és magvak keveréke 

- állati zsiradék (faggyú, háj, szalonna): ne legyen avas, fűszerezett, sózott paprikázott – ezek a 

madarak pusztulását okozzák 

- gyümölcsök: alma, különböző gyümölcshulladék 

- főtt zöldség, főtt rizs, főtt tészta: rigók, poszáták, vörösbegyek kedvelt csemegéje 

- apróbb magvak: köles, muhar, durvára őrölt kukoricadara, ocsú: a pintyfélék tápláléka 

- Az etető mellett mindig legyen itató is! 

NE ADJUNK:  

- kenyérmorzsát: hamar megsavanyodik és hasmenést okoz 

- sózott, pirított magvakat, sós szalonnát (szomjasak lesznek tőle) 

- romlott ételmaradékot 

- a konyhában már felhasznált sütőzsírt 

5. Mikor és meddig etessünk? (20 perc) 
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- Nyáron ne etessük a madarakat! 

- télen is csak ha nagyon hideg van (-15-20 celsius fok) 

- december elejétől február végéig 

- etetésre legalkalmasabb időpont a délelőtt 10 óra és délután 3 óra közötti időszak, mert a 

madarak a déli órákban a legaktívabbak 

FONTOS: Ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba az etetést, mert a madarak hozzászoknak a 

bőséghez, és ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, elpusztulhatnak. 

6. Etetők elhelyezése az iskola udvarán és környékén (30 perc) 

Megjegyzés: Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása 

 

13. Madárkalács készítése 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kertészek régi hagyománya, hogy segítenek a nálunk fészkelő énekesmadaraknak elviselni a tél 

viszontagságait, védik, táplálják a madarakat, amelyek tavasztól őszig sok kártevő rovar, hernyó 

pusztításával nyújtanak segítséget a növényvédelemben. A madárkalács az egyik legkedveltebb téli 

csemege az itthon telelő madarak számára. Ennek elkészítésével járulunk hozzá a tél 

megpróbáltatásainak elviseléséhez. 

Fejlesztési célok 

A madarakról való gondoskodással a felelősségvállalás érzésének kialakítása és fejlesztése. 

Tevékenységek 

1. Szervezés (15 perc) 

Anyagok, eszközök előkészítése: villanyrezsó, műanyagpoharak, kiszúró formák, szívószálak, drót, 

olajos magvak, marhafaggyú, lábas, fakanál 

2. Hangulati előkészítés 

Közös versmondás: Móra Ferenc: A cinege cipője (5 perc) 

Beszélgetés: az előző foglalkozáson tanult ismeretek felelevenítése a téli madáretetés fontosságáról. (15 perc) 

3. Mi a madárkalács? (10 perc) 

A madárkalács a madarak kedvelt téli finomsága, melynek elkészítése a gyerekekkel kimondottan 

hangulatos elfoglaltság. 

Hozzávalók: napraforgómag, dióbél, zabpehely, tökmag, marhafaggyú; szaggatóformák vagy 

műanyag poharak; spárga a kötözéshez 

Elkészítés módja (30 perc) 

- Vágjuk apróra a faggyút! 
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- Tegyük lábasba, kezdjük főzni! Akkor lesz jó, ha a rajtamaradt húsról lefőtt a faggyú. A 

darabkákat könnyen ki tudjuk szedni belőle. 

- Vegyük le a tűzről, és tegyük bele a magokat! Jól keverjük el. Akkor lesz jó az anyagok aránya, 

ha szépen formázható, és még jól összeragasztja a faggyú. 

- Tegyük a masszát az előkészített formákba! A formák alá alufóliát tegyünk, aminek hajtsuk fel a 

szélét, hogy a faggyú ki ne folyjon! 

- Ha fel akarjuk akasztani őket, szúrjunk a közepükbe egy-egy kis darab szívószálat, hogy miután 

megdermedt, bele tudjuk fűzni a zsinórt vagy szalagot. 

- Tegyük hűtőbe dermedni! 

- Ha eléggé megkeményedett, nyomjuk ki óvatosan a formákból, vegyük ki a szívószálakat, és 

tűzzük bele a madzagot! 

4. Adventi koszorú a madaraknak (30 perc) 

Eszközök: szalmakoszorú, borostyán ágak, drót, 4 kupak, tűzőhab, madáreleség, csipkebogyó, 

búzakalász 

A munka menete: 

- A szalmakoszorút körbetekerjük borostyánhajtásokkal, egészen addig, amíg telt hatást érünk el. 

- A hajtásokat négy helyen drótdarabokkal a koszorúalaphoz rögzítjük. Erre drótozzuk rá a 

kupakokat. Ehhez a kupakok oldalát alul két helyen kilyukasztjuk ollóval, ezen átfűzzük a 

drótdarabot, és ezzel hozzárögzítjük a koszorúhoz. 

- A kupakokra teszünk egy darabka tűzőhabot, majd ennek felületét teleszórjuk madáreleséggel. 

- A kupakok közé búzakalászt és csipkebogyóágakat szúrunk mélyen a koszorúba. 

5. Madárkarácsonyfa díszítése (15 perc) 

Az elkészült madárkalácsokat és az adventi koszorút elhelyezzük a kerti fákon, és várjuk téli 

„vendégeinket”. 

 

14. Madármegfigyelés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az itthon telelő madarak télen számítanak ránk, az életük függ attól, hogy mennyire vagyunk felelős 

állatgondozók. Csak úgy vágjunk bele a téli etetésükbe, ha elég kitartóak vagyunk. 

Fejlesztési célok 

Ökológiai ismeretek bővítése, a kitartás és felelősségérzet fejlesztése, a madármegfigyeléssel az 

élővilág értő megfigyelőképességének fejlesztése. 

Tevékenységek 

1. Szervezés (10 perc) 
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Madáreleség előkészítése (napraforgómag, tökmag, dióbél), kis seprű 

2. Hangulati előkészítés (10 perc) 

Filmvetítés: Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. rész – Téli madáretetés (MME) 

3. Etetők feltöltése (20 perc) 

Fontos szabály: a folyamatos etetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várni a 

madarakat. Lényeges, hogy minden reggel közel azonos mennyiséggel töltsük fel az etetőket. Ezt a 

madarak megszokják, és ha elfogy, a természetes táplálékaikat kezdik el keresgélni. Fontos, hogy a 

természetes táplálékuktól ne vonjuk el őket, mert így az áttelelő kártevők számát jelentősen 

csökkentik, illetve növeljük a túlélési esélyeiket akkor is, ha nem jutnak ember által kihelyezett 

táplálékhoz. 

A munka menete: 

- az etetők megtisztítása a maghéjaktól, kiseprés 

- a fákra, ablakpárkányokra elhelyezett madáretetők feltöltése magokkal 

- a madáritató tálkák hó- és jégmentesítése, langyos csapvízzel való feltöltése 

4. Madarak megfigyelése (30 perc) 

Az etetők feltöltése után a tanterem ablakából figyeljük az etetők „vendégeit”. 

Szükséges eszközök: távcső, megfigyelési napló, színes ceruzák, Madárhatározó könyvek 

A munka menete: 

- távcső segítségével figyeljük az etetőben táplálkozó madarakat 

- az ismeretlen madarakat határozó könyv segítségével azonosítjuk be 

- a megfigyelt madarakról rajzos vázlatot készítünk a Megfigyelési naplóba 

- ide rögzítjük még: a megfigyelés dátumát, az időt, a helyét (az iskolakert mely részében láttuk) 

5. Hóeltakarítás az örökzöldekről (30 perc) 

A nagyobb mennyiségű hó a tuják, fenyők vagy a sövény ágait megterhelheti, szétnyomhatja, a 

lombozat sérülhet, torzulhat, az ágak pedig letörhetnek. 

A behavazott növények ágait óvatosan megrázzuk, a magasabban lévő ágakat egy seprővel óvatosan 

megütögetjük, hogy a hóbilincsből felszabaduljanak. 

A hólapátoláskor a havat nem az ágyásokra, a növényekre halmozzuk, mert a nagy súly károsíthatja 

ezeket. 

6. Befejezés – Hangulati lezárás (20 perc) 

Hóember építése az udvaron  
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15. A biogazdálkodás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az egészséges táplálkozás az egészséges alapanyagok előállításával beszerzésével kezdődik. A 

biogazdálkodás fogalomrendszerének, alapelveinek megismerésével olyan tudásra tehetünk szert, 

amely jól beilleszthető mindennapi életünkbe. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, gondolkodás, problémamegoldás, szókincsbővítés 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: egy biogazdálkodással termelő gazda meghívása vagy látogatás egy 

biogazdaságban. 

A biogazdálkodás (20 perc) 

Eredete, a kapcsolatos fogalmak megismerése 

Játékos feladatok (10 perc) 

Puzzle, dobble, dominó a témához igazítva. 

Filmnézés (15perc) 

A biogazdálkodás alapelveinek megismerése. 

Játék (10 perc) 

Szólánc: Mondj a hallott szó utolsó betűjével kezdődő növénynevet, termést! 

A biogazda előadása (25 perc) 

Saját gazdaságának bemutatása 

Új ismeretek közlése 

Biotermék kóstolása (10 perc) 

A termék előnyeinek kiemelése, érzékelhető tulajdonságainak megnevezése. 

Plakátkészítés (20 perc) 

Csoportokban dolgozva, rajzban fejezik ki a számukra leglényegesebb gondolatokat a 

biogazdálkodás előnyeiről, pozitív hatásairól. 

Plakátok bemutatása (10 perc) 

 

16. Miért lesz egyre nagyobb jelentősége a bioszemléletnek? I. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A Földön kialakult globális környezetvédelmi problémák közül a vízzel, annak pazarlásával, az 

aszály, a vízhiány következményeivel foglalkozunk. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, gondolkodás, problémafelismerés, -megoldás, szókincsbővítés 

Tevékenységek 
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Előzetes feladat: kiselőadásokra felkészülés (a vízfelhasználásról, vízszennyezésről). 

Filmnézés (30 perc) 

Otthonunk a Föld 1. rész és a látottak megbeszélése 

Játék (10 perc) 

Föld-víz-levegő: állatnevet kell mondania annak a gyereknek, akire a játékvezető rámutat, miközben 

kimond egy-egy, a címben említett élőhelyet, ha nem tud vagy helytelenül válaszol, akkor zálogot 

ad, melyet ki kell váltania a játék végén. 

Filmnézés (30 perc) 

Otthonunk a Föld 1. rész és a látottak megbeszélése 

Játék (10 perc) 

Mit visz a kishajó? - a megadott betűvel kezdődő növény-, állatnevet kell mondani. 

Tűz-víz: elrejtett tárgyat kell megkeresni, a társak szóbeli irányítása után (megfagysz –víz – hideg – 

langyos – meleg). 

Trópusi eső - mozdulat láncszerű továbbítása (tenyér összedörzsölése, csettintés, taps, dobbantás). 

Kiselőadások meghallgatása (10 perc) 

Párban készülnek fel, rajzzal, hanganyaggal, videóval egészíthetik ki mondanivalójukat. 

Rajzkészítés csoportokban (20 perc) 

A témához kapcsolódó környezeti problémák és hatásuk megjelenítése rajzos formában. 

- aszály és következményei az élelmiszertermelésre 

- vízhiány a mindennapokban, milyen fennakadásokat okozhat 

- víztakarékossági javaslatok 

Az elkészült munkák bemutatása (10 perc) 

 

17. Miért lesz egyre nagyobb jelentősége a bioszemléletnek? II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A levegőszennyezés problémájának megismerése. Okok, következmények, kitekintve a világ egy- 

egy részére. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, gondolkodás, problémafelismerés, -megoldás, szókincsbővítés 

Tevékenységek 

Motiváló beszélgetés (10 perc) 

A szennyezett levegőről, az ezzel kapcsolatos megbetegedésekről. 

Egy asztmás kisgyerek példája. 

Filmnézés (30 perc) 
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Otthonunk a Föld 2. rész és a látottak megbeszélése 

Játék (10 perc) 

Filmnézés (30 perc) 

Otthonunk a Föld 2. rész és a látottak megbeszélése 

Játék (10 perc) 

Rajzkészítés (20 perc) 

Milyen forrásokból szennyezik a levegőt lakóhelyünkön és környékén? 

Milyen módon tudjuk megvédeni a levegő tisztaságát a mindennapokban? 

Öröm-bánat fal kialakítása (10 perc) 

Az elkészült rajzok felhelyezése, rövid értékelés. 

 

18. Miért lesz egyre nagyobb jelentősége a bioszemléletnek? III. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kipusztuló állatvilág, a tápláléklánc,a fajok sokféleségének csökkenése, az emberek 

érzéketlensége, az összefogás szükségessége a változások beindításához. A foglalkozáson a 

probléma iránti érzékenyítés a cél.  

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, empátia, együttgondolkodás 

Tevékenységek 

Motiválás (10 perc) 

Meseolvasás  

Beszélgetés az állatok és az ember kapcsolatáról. 

Filmnézés (30 perc) 

Otthonunk a Föld 3. rész és a látottak megbeszélése. 

Játék (10 perc) 

Állatvásár 

Filmnézés (30 perc) 

Otthonunk a Föld 3. rész és a látottak megbeszélése. 

Újságcikk vagy plakát készítése (20 perc) 

Figyelemfelhívás a veszélyeztetett állatfajokról. 

Játékos feladatok (15 perc) 

Ki vagyok én? 

Memóriajáték 

Kártyajáték 

Szervezési feladat (5 perc) 
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Rendrakás, pakolás. 

 

19. A biokertész segítői I. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A biokertész munkáját több, a kertészkedés szempontjából hasznos rovar is segítheti. Sok 

közelünkben élő rovartól félünk, esetleg irtózunk is néha, de vajon gondolunk-e arra, hogy ezek a 

kicsi élőlények segítőtársaink is lehetnek a kertünkben. Ezekkel a rovarokkal ismerkedünk meg a 

foglalkozáson. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, szókincsbővítés, véleménynyilvánítás. 

Tevékenységek 

Motiválás (5 perc) 

Képek nézegetése, különböző rovarokról. 

Beszélgetés (10 perc) 

A rovarok közös jellemzőiről, életmódjukról, az ember és a rovarok (jó és rossz) találkozásáról. 

Példák saját életükből.  

Rovarismeret (30 perc) 

Hasznos rovarokkal ismerkedés, különös tekintettel a táplálkozásukra: 

- fátyolkák 

- katicabogarak 

- lebegőlegyek 

- bábrablók 

- fürkészek 

- futóbogarak és futrinkák 

Játékos feladatok (15 perc) 

Puzzle; Ki vagyok én? 

Filmnézés (30 perc) 

Bogárhotel (Youtube) 

Hogyan csalogassuk be a hasznos rovarokat a kertünkbe? 

A csalogató növények megismerése. 

Mondd el! (10 perc) 

Kérdések, vélemények megfogalmazása a látottakkal kapcsolatban. 

Memóriakártya készítése (20 perc) 

A megismert rovarok képének felragasztása kártyalapra, majd a kép színezése, valamint más 

kártyákra a rovarok nevének felírása. Ezután a játék kipróbálása.  
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20. A biokertész segítői II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A biokertész munkáját segítő emlősök, hüllők, kétéltűek a hétköznapi ember számára ismertebbek, 

de hogyan is segíthetnek ők? 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, szókincsbővítés, tolerancia, koncentráció, emlékezet, beszédfejlesztés, 

eszközhasználat gyakorlása, segítségkérés. 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: 

Dalok, versek, mesék gyűjtése, amelyekben kisemlősök pozitív tulajdonságokat hordoznak. 

Zenehallgatás (5 perc) 

Csukás István: Sünmese (Fabula együttes) 

A gyűjtőmunka bemutatása (15 perc) 

A gyűjtött anyagok: leírások, rajzok meserészletek, versek előadása, bemutatása. 

Rövid beszélgetés 

Állatismeret (25 perc) 

Ismerkedés a kis segítők jellemző tulajdonságaival, hasznukkal. 

- denevérek 

- sünök 

Filmnézés (5 perc) 

Hogyan csalogassuk a sünöket a kertünkbe? (Youtube) 

Állatismeret (20 perc) 

- cickányok 

- gyíkok 

- varangyok 

Filmnézés (10 perc) 

Részlet a Vakond nadrágja című filmből (Youtube) 

A vakond kérdés (10 perc) 

Jó vagy rossz? Hogyan tartsuk távol? 

Kézműves tevékenység (25 perc) 

Sün készítése: fonalból pompon készítése, majd arc megformálása, szemek, orr, lábak felragasztása. 

Szervezési feladat (5 perc) 

Eszközök, anyagok elrakása, rendrakás.  
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21. A biokertész segítői III. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A biokertész segítői a kertünkben élő madarak is, melyek táplálékaik megszerzésével mentesítik 

növényeinket a kártevőktől, melyektől így vegyszerek használata nélkül szabadulhatunk meg. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, szókincsbővítés, figyelem, koncentráció, egymás segítése, türelem, kézügyesség. 

Tevékenységek 

Filmnézés (10 perc) 

Videó - kertünk madarai és madárhangok (Youtube) 

Rövid beszélgetés (5 perc) 

Milyen madarakat láttak már a kertekben, látták-e, mit ettek a madarak? Tart-e valaki otthon 

madarat? 

Madárismeret (20 perc) 

Ismerkedés a kertekben előforduló madarakkal. 

Képek, rövid leírások, érdekességek 

- Széncinege 

- Kék cinege 

- Csuszka 

- Mezei veréb 

- Ökörszem 

Játék (10 perc) 

Madárismeret (20 perc) 

Képek, rövid leírások, érdekességek 

- Nagy fakopáncs 

- Fenyőrigó 

- Örvös galamb 

- Vörösbegy 

- Házi rozsdafarkú 

- Seregély 

Feladatlap a madarakról (15 perc) 

Összekeveredett a madarak neve; rejtvény; szókereső 

Kézműves tevékenység (30 perc) 

Magvakból ragasztással képkészítés. 

A képek témája a biokertészt segítő állatok (rovar, hüllő, madár, emlős). 

Előre nyomtatott vagy önállóan készített rajz díszítése színes magvakkal. 
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Értékelés (5 perc) 

Írd a neved ahhoz a szmájlihoz, ahogyan a mai foglalkozáson dolgoztál! 

Szervezési feladat (5 perc) 

Pakolás, rendrakás 

 

22. A madárbarát kert 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Lehet-e élni madarak közelsége nélkül? Természetesen lehet, de sokan úgy gondoljuk, hogy velük 

együtt jobb. Szerencsére sok madárfaj követ bennünket még a városok központjába is, egy kiskert 

pedig valóságos városi vadonná alakítható. 

Fejlesztési célok 

A természet szépsége iránti fogékonyság, önzetlen természetszeretet 

Tevékenységek 

1. Hangulati előkészítés (20 perc) 

- „Láss csodát a madárbarát kertben!” 

- „Madár találkahely a kertben – az itató” 

- „A fagy, az itató és a harkály” 

- „Téli madáretetés” 

- „Madáretető ” 

- „Milyen tavasszal a madáretető?” c. filmek megtekintése (Youtube) 

2. Mitől madárbarát egy kert? (20 perc) 

Megjegyzés: beszélgetés a filmekben látottakról: tapasztalatok meghallgatása 

A madárbarát kert az a hely, ahol a madarak tényleg jól érzik magukat, mindig természetközelibb, 

bujább, élőbb, így a madárbarát birtok egyben egy másfajta élet-és természetszemléletet is jelent. 

3. A madárbarát kert kellékei és ismertető jegyei (30 perc) 

- Buja gyep: A katonásan rövidre nyírt füvet nem szeretik a madarak, mert nem találnak benne 

megbúvó rovarokat, eleséget. Ha a kert legalább egy részében hagyjuk a fűszálakat nagyobbra nőni, 

sőt pár gyomnövényt is meghagyunk itt, akkor elszaporodnak a rovarok, amik táplálékot nyújtanak 

a madarainknak. 

- Menedék, fészkelőhely: a szabályosra nyírt sövény nem nyújt búvóhelyet a madaraknak. 

Alkalmasabb erre a célra a részben vagy egészen nyíratlanul hagyott sövény, ahol természetes 

menedéket találhatnak a madarak. 

- Harkálylak: ha a kertben kivágásra szánt fa törzsét 3-4 méter magasságban lecsonkoljuk, a 

harkályok szívesen látogatják. Még mutatóssá is tehetjük, ha befuttatjuk futónövénnyel, pl. 

borostyánnal. 
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- Porfürdő: a madarak azért szeretnek a porban fürdeni, hogy az apró élősködőket eltávolítsák 

magukról. Tehát ez szükséglet számukra és nem kedvtelés. A porfürdő készítéséhez szükség van 

egy lapos peremű nagy edényre (pl. balkonláda-alátét), és finom szemcséjű homokra. Nagyobb 

esőzéskor ne felejtsük el fedett helyre rakni. 

- Itatás, fürdetés: a madaraknak szükségük van innivalóra is. Mivel természetes vizet nem mindig 

találnak, szükséges kihelyeznünk lapos tálkában friss vizet. Ha mélyebb (pár centis) edénybe töltjük 

a vizet, akkor a nyári nagy melegben még fürdeni is fognak tollas barátaink. 

- Eleség: ültessünk kertünkbe olyan növényeket, melyek természetes táplálékot nyújtanak a 

madaraknak, pl. madárbirs, tűztövis, lucfenyő, vadszőlő, stb. A legjobb, ha úgy válogatjuk össze a 

növényeket, hogy minden évszakban legyenek köztük eleséget nyújtó példányok. 

A gyep gyakori öntözésével a gilisztákat csalogatjuk elő, aminek örülni fognak a madarak. 

Színes virágok ültetésével táplálékul szolgáló rovarokat vonzhatunk be a kertbe. 

- Változatos növényvilág: a változatos környezet nem csak az embernek, hanem a madaraknak is 

csábítóbb. Legyenek kertünkben lombos fák, cserjék, dús aljnövényzet. Már az is jó, ha a kert egyik 

szegletében alakítunk ki burjánzó, természet- közeli sarkot, ami egyaránt nyújt búvóhelyet és 

eleséget is a madarak számára. 

4. Madárvédelem (35 perc) 

A gyerekek kiváló nevelőeszköze, alkalmas arra, hogy a természet szépségei iránt fogékonyabb, 

szebb lelkületű új generációt neveljünk. 

Feladatok: 

- Madárodúk kihelyezése – cél: a rovarirtó hasznos fajok megtelepítése, és elszaporított állományuk 

állandósításával a rovarkárok megelőzése. 

- Rendszeres téli etetés – cél: a legfontosabb fajokat (cinegék) mentesíti a táplálék utáni téli kóborlás 

pusztító hatásától, biztosítani e fajok téli tisztogató munkáját (rovarok petéi, bábjai). 

A munka menete: 

- etetők tisztítása, feltöltése madáreleséggel 

- itatók jégmentesítése, langyos csapvízzel való feltöltése 

- bogyóetető: bogyófüzér készítése, felhelyezése fára 

- almák felszúrása ágakra 

- bagolylak készítése és kihelyezése: régi kosarat kibélelünk csibehálóval, majd száraz fűvel, 

szalmával. Az elkészült bagolylakot egy fa ágvillájában helyezzük el. 

5. Hangulati lezárás (15 perc) 

Memóriajáték madárképekkel  
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23. Odútípusok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A madarak költőhelyüket tekintve lehetnek odúban költők. A foglalkozáson megismerkedünk az 

odúk típusaival, a lakóikkal valamint az odúk elhelyezésének szabályaival is. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, szókincsfejlesztés, emlékezet, figyelem, beszédfejlesztés, együttműködés, 

kézügyesség, kitartás. 

Tevékenységek 

Motiváló beszélgetés (10 perc) 

A madarak költéséről: fészekben költők, odúköltők. 

Madarak közös jellemzői, szaporodásuk, kotlásuk, költés, utódgondozás, fészeklakó, fészekhagyó 

fogalmak. 

Filmnézés (10 perc) 

Az odúban költésről (Youtube) 

Odútípusok (15 perc) 

Milyen odúk vannak? Odútípusok: A, B, C, D megismerése 

Az egyes odútípusok jellemzői. 

Az odúk lakói (10 perc) 

Madarakról képek, fontosabb jellemzőik megismerése. 

Kiselőadások (15 perc) 

Előzetes felkészülés után három téli, odúköltő madárról. 

Memóriajáték (10 perc) 

Madárismeret, odúismeret témában. 

Odúk elhelyezése (10 perc) 

Az odúlakó madarakat megtelepíthetjük a ház körül, ha megfelelő fészkelő hely áll a 

rendelkezésükre. Mivel a kiskertekben nagyon kevés természetes, harkály által készített odú 

található, ezért mesterséges fészekodúk kihelyezésével pótolhatjuk azokat.  

Ismerkedés az odúk elhelyezésének szabályaival. 

Odú készítése (30 perc) 

Egyszerű odú készítése kiscsoportokban, anyagok újrahasznosításával. 

Kiállítás (10 perc) 

Az elkészült odúk bemutatása, majd rendrakás.  
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24. Előnyös és előnytelen növénytársítások 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A növények kiültetésekor érdemes figyelemmel lenni azokra a jellemzőkre, amelyek a növények 

későbbi védelme szempontjából sok előnnyel járhatnak. Jobban fejlődhet a növény, egészségesebb 

lesz a termés, olcsóbb a növénygondozás folyamata. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás. 

Tevékenységek 

Filmnézés (15 perc) 

Növénytársítások (Youtube) 

Véleményalkotás (10 perc) 

A látott gazdálkodásról rövid vélemény megfogalmazása. 

Növénytársak (30 perc) 

A növénytársítások jelentősége. 

A jó társak megismerése: 

- zöldségtársak 

- egynyári fűszernövények a társításban 

- évelő fűszernövények a társításban 

A felületi komposztálás megismerése 

A rossz társak megismerése, kedvezőtlen hatásuk egyes növényekre. 

Tanulókártya készítése (25 perc) 

Mit ad egyik növénytárs a másiknak? 

Ahol az egyes növénytársak és egymásra gyakorolt hatásuk kerül feltüntetésre. 

Játékos feladatlap (10 perc)  

Pl.: rejtvényfejtés, puzzle, totó, párkereső. 

Tervek készítése (20 perc) 

Páros munka: Az én kertem - növénytársítások, magyarázattal, rajzzal 

Bemutatás (10 perc)  

Néhány elkészült munka bemutatása, majd rendrakás. 

 

25. Tavaszi bio növényvédelem elvégzése 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A biokertész nemcsak azt jelenti, hogy a kertész nem permetezi a növényeit, hanem azt is, hogy a 

természet egyensúlyára törekedve, a természet által felkínált lehetőségeket igyekszik kihasználni. A 

természet törvényeit betartva, azt tisztelve, kárt nem okozva termeszti növényeit. 
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Fejlesztési célok 

Ismeretek bővítése; munkára nevelés 

1. Hangulati előkészítés (5 perc) 

- Daléneklés: „Sándor napján megszakad a tél…” 

- Mondókázás: „Sándor, József, Benedek…” 

2. Szervezés (5 perc) 

Anyagok, eszközök előkészítése: vetőmagok, burgonya, dughagyma, szerszámok (kapa, gereblye, 

ásó, öntözőkanna). 

3. Tavaszi bio növényvédelem (40 perc) 

- A fa törzsén a kérget drótkefével letisztogatjuk, majd a kéregtörmeléket fóliára gyűjtjük, 

elégetjük. Ezzel rengeteg kártevőtől szabadulunk meg, kevesebb gondunk lesz a nyári 

növényvédelemmel. 

- A fák tövébe érett istállótrágyát, tőzeges sertéstrágyát vagy műtrágyát ásunk be. Ha szűkös volt 

a téli csapadék, megkezdjük a fák öntözését. 

- A kártevők bázisául szolgáló helyek felszámolása: Sok rovar számára a fák szolgálnak 

telelőhelyként. Ezek télvégi megtisztítása, az elhalt részek eltávolítása majd tavasszal és nyáron 

meghálálja magát. 

- Megfelelő növénytársítás (Lásd a 24. foglalkozást!) 

- Télvégi lemosó permetezés: környezetbarát, ún. szelíd szerekkel történik, amikor a kertek még 

„néptelenek”. 

- Csíkcsapdák kihelyezése: amikor a kártevők az élelem utáni kutatás során a földről a fák 

lombjába vándorolnak, akkor inváziójuknak gátat vethetünk egy ragadós szalaggal, melyet a 

gyümölcsfák, a bokrok és a díszfák törzse köré ragasztunk, a támasztókarót is körülfogva vele. 

A kártevők beleragadnak e ragacsos csapdába, és nem érik el céljukat. 

- Gyomirtás: a gyomok gazdanövényei a kártevőknek és betegségeknek. Az idejében végzett 

talajporhanyítás, a kapálás, megakadályozza a gyomok mértéktelen elszaporodását. 

4. Régi népélet naptára (10 perc) 

Március - Böjtmás hava 

- március 19. (József): Megérkeznek a fecskék. "Fecskét látok, szeplőt hányok!" Ezen a napon 

ültetik a fokhagymát, a krumplit, a kaprot. 

- március 21. (Benedek): A göcsejiek szerint Benedek engedi ki zsákjából a szárnyas bogarakat. A 

néphit úgy tartja, a Benedek napján duggatott fokhagyma elűzi a boszorkányt. 
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- március 24. (Gábor): A tavasz negyedik napján a kertekben megélénkül az élet: a káposzta és a 

káposztafélék vetését e napon végezték. Szlavóniában úgy tartják, ha távolabb esik a gazda földje, 

vigyázni kell, hogy útközben ne találkozzon kakassal, mert a káposzta helyett repce nő majd. 

- március 25. (Gyümölcsoltó Boldogasszony): Jézus fogantatásának ünnepe a fák oltásának, 

szemzésének napja. Ekkor lehet palántát ültetni, a fákat tisztogatni. Fecskehajtónak is mondják, 

mert a jó idő ekkorra hazahajtja a vándormadarakat. 

Az e naphoz kapcsolódó időjárási megfigyelések: ha rossz idő van, rossz tavasz, ha derült az idő, 

bő termés várható. 

5. Ültetés (55 perc) 

Megjegyzés: kertünket már ősszel előkészítettük az ültetésre. 50×50 centiméteres fakereteket 

helyeztünk le a földbe. Ezekbe a keretekbe kerülnek az ültetésre szánt vetőmagok, dughagymák. 

Fokhagyma ültetése: 

- A talaj mély átmozgatása szükséges vetés előtt 2-3 héttel, hogy a földnek legyen ideje 

összetömörödni. 

- A gerezdeket csak az ültetés napján szabad szétválasztani. 

- Csak hibátlan gerezdeket ültessünk el a héj leválasztása nélkül. 

Burgonyaültetés: 

- A gumókat kapával készített 15-20 cm mély fészekbe vagy árokba csírás végükkel felfelé rakjuk. 

- A burgonyát olyan mélyre ültessük, hogy a gumó teteje éppen az eredeti talajfelszín alatt, vagy 

könnyen száradó talajok esetében 2-3 cm-rel mélyebben helyezkedjen el. 

- A burgonyatermesztés során nagyon fontos munkaművelet a töltögetés, ez elősegíti a 

gumókötést, megakadályozza, hogy a burgonya szára túlzott mértékben elterüljön, gátolja a 

gyomképződést. 

Kapor vetése: 

- A kapormagok sötétben csíráznak, így célszerű a vetést legalább két centiméter mélyen 

elvégezni. 

- A kapor vetőanyagának nem a legjobb a csírázási képessége, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés 

magból kel ki növény, így ne spóroljunk a vetésnél a vetőmaggal, bátran szórjuk ki. 

6. Szervezés (5 perc) 

Eszközök, szerszámok elpakolása, rendrakás  
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26. Talajelőkészítés és veteményezés a tervek alapján 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Kertészkedni örömteli és hasznos tevékenység. Szemléletváltást ad, visszaterel a természethez. 

Fokozza a kreativitást, a gyerekek mozgásigényét is kielégíti, inspirációt és anyagot ad az alkotáshoz. 

A kertészkedés eredményeképpen jobban fognak vigyázni az általuk ültetett növényekre, mert saját 

munkájuk eredménye. 

Fejlesztési célok 

Növény - és állatvilággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a fenntarthatóság igényének kialakítása. 

Tevékenységek 

1. Szervezés (15 perc) 

Anyagok, eszközök előkészítése: kapa, gereblye, kanna, ültetőkanál, káposztapalánták. 

2. Hangulati előkészítés (15 perc) 

- „Káposzta” c. film megtekintése (Youtube) 

- Daléneklés: „Kecske ment a kiskertbe…” 

3. Talajelőkészítés (45 perc) 

- Talajfeltörés: a talaj hálás lesz, ha tél után eltávolítjuk róla a legfelső réteget. Így a levegő és a víz 

ismét jól átjárhatja. Ügyeljünk, hogy a szerszámot mindig magunk felé húzzuk, ne toljuk. 

- Rögaprítás: csak az alaposan átgereblyézett talaj kínál optimális feltételeket. A laza talaj rétegei 

megőrzik a nedvességet, és kedveznek a magok és hajtások gyökereinek. A feltört talajt 

gereblyével simára egyengetjük. 

- Vetés és palántázás: bizonyosodjunk meg, hogy elegendő helyet hagytunk a növények körül az 

optimális növekedéshez. 

- Szellőztetés: a jó terméshozam érdekében a talaj rendszeres lazítást igényel, így levegőhöz jut, a 

fiatal hajtások könnyebben felveszik a tápanyagot. 

- Trágyázás: a növekedéshez energia kell. A trágyákkal visszaadjuk a talajnak azt az erőt, ami a 

növények növekedéséhez szükséges. 

- Gyomlálás: a legjobb módja a kert tisztántartásának, ha nem akarjuk gyomirtóval mérgezni 

növényeinket. 

4. Káposztaültetés (35 perc) 

- március 24. a káposzta ültetésének napja a hagyomány szerint 

- nálunk a kiskertekben palántázással érdemes termelni a káposztát 

- egészséges, üde, fehér és fejlett gyökérzetű palántát ültessünk 

- a jó palánta 3-4 lomblevelű, zömök, szívós és edzett 

- a túlfejlett palánták nehezen erednek meg 
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- A korai termesztésre nevelt palántákat 6-7 hetes korukban ültethetjük ki március végén, amikor 

a tartós fagyoktól már nem kell tartani. 

5. Szervezés (10 perc) 

Eszközök, szerszámok elpakolása, rendrakás a kertben 

 

27.Veteményezés szabadföldre 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szabadföldi helyrevetés előnye, hogy a növény fejlődése, növekedése a végleges helyén megy 

végbe.  

Fejlesztési célok 

Munkára nevelés, közösségépítés, figyelem, szókincsbővítés, ismeretbővítés. 

Tevékenységek 

1. Szervezési feladat (10 perc) 

Anyagok, eszközök előkészítése: lapát, gereblye, kislapát, általános felhasználású műtrágya, virág – 

és fűszermagok, palánták, öntözőkanna. 

2. Hangulati előkészítés (10 perc) 

A három mag c. népmese meghallgatása. 

3. Virágmagvak vetése (20 perc) 

A munka menete: 

- kb. 15 cm mélyen felássuk a földet 

- gyomirtás: a gyomokat és más növényeket eltávolítjuk 

- trágyázás: a trágyát gereblyével bedolgozzuk a talajba 

- elültetjük a virágmagokat a csomagoláson feltüntetett útmutató szerint (ültetési mélység, sor- és 

tőtávolság) 

- gereblyével betakarjuk a magokat 

- meglocsoljuk a bevetett területet 

- napi gondozás: öntözés, gyomlálás 

- ültetendő virágmagok: bársonyvirág, pistike, vinka 

4. Fűszernövény magok vetése (20 perc) 

A munka menete: 

- elszórjuk a cserépbe a magokat 

- hintünk rá kb. 0,5 cm-es rétegben földet 

- a kibújt csíranövényeket megritkítjuk, mert szükségük van elegendő térre, fényre, jó szellőzésre 

- vetés után folyamatosan nedvesen tartjuk a földet 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

- 36 - 
 

Gondozás: 

- a kifejlett növényeket mérsékelten öntözzük 

- havonta egyszer biotápoldattal látjuk el 

- ha kártevők támadják meg, az esti órákban mosogatószeres vízzel, következő este pedig tiszta 

vízzel mossuk le 

- az öntözés során összetömörödött földet rendszeresen lazítjuk 

Ültetésre kerülő fűszermagok: metélőhagyma, zsázsa, oregánó, borsikafű. 

5. Áprilisi vetemények vetése (20 perc) 

a) Csemege kukorica vetése: 

- a magokat 4 cm mélyen ültetjük a földbe 

- fészekbe vetjük; egy fészekbe 3-4 szem mag kerül, ha mind kicsírázik, akkor is csak két tövet 

hagyunk meg 

- egy-egy tőről 2, legfeljebb 3 cső termésre számítsunk. 

- akkor fogjuk betakarítani, ha a szemek – körömmel behasítva - tejes nedvet engednek 

b) Metélőhagyma vetése 

Gondozott, mélyen felásott talajba vetjük: 

- a veteményágyás szélébe vetjük a magokat 

- a magvetés után bőségesen öntözünk, később már a szárazságot is elviseli 

- az első évben még nem nyírjuk, a második évtől egy idényben kétszer-háromszor is levághatjuk. 

Minél mélyebben vágjuk, annál erőteljesebben sarjad. 

6. Trágyalevek készítése (20 perc) 

Jelentősége: anélkül tápláljuk növényeinket, hogy rohamos növésre késztetnénk őket vagy 

megváltoztatnánk az ágyás talaját. 

Csalánlé készítése: 

- virágzás előtt levágunk és felaprítunk egy kg csalánt 

- 10 l esővízzel felöntjük, hogy ellepje a növényt a víz 

- köveket teszünk a növényre nehezéknek, így gyorsabb lesz az erjedés 

- az oldatot naponta egyszer erőteljesen megkavarjuk 

- 24 óra múlva az oldathoz adunk egy marék kőport (kőzetliszt) ami tompítja az erőteljes szagot 

- az oldatot napon tartjuk, így gyorsabban erjed 

- a trágyalé akkor lesz kész, ha már megsötétedett, nem habzik, szaga is tompulni kezd 

- ekkor jól záródó fedővel letakarjuk az edényt. a trágyalé hosszú ideig eltartható 

- felhasználás előtt tízszeresére hígítjuk vízzel 

- ha permetként akarjuk használni, akkor átszűrjük 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

- 37 - 
 

- nem használjuk babra, fok-és vöröshagymára, mert ezek a növények nem szeretik a nitrogénben 

gazdag oldatot 

Gyermekláncfű lé készítése (növésgyorsító hatású) 

A munka menete 

- 2 kg pitypanglevelet 10 l vízben 14 napig áztatunk 

- az oldatot ötszörösére hígítjuk 

7. Muskátli dugványozása (15 perc) 

Az őszi dugványozás a legsikeresebb. 

A munka menete: 

- éles késsel hajtásokat vágunk le az egészséges muskátlibokorról (az összeroncsolt szövetek nem 

fejlesztenek gyökérzetet 

- a 10-12 cm-es dugványok alsó leveleit leszedjük, mert földbe kerülve rothadnak, ami akadályozza 

a gyökérképződést 

- morzsás szerkezetű, tápdús talajt használunk 

- a dugványokat világos, de nem napsütötte helyre tesszük 

- óvatosan öntözzük, csak ha a felszíne kiszáradt 

8. Szervezés (5 perc) 

Anyagok, eszközök elpakolása 

 

28. Palántázás az ágyásokba I. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Nagyszüleink kertjében sok minden termett: ízletes volt az eper, ropogós a borsó és a répát a 

földből kihuzigálva ettük, csak úgy. Azokban a kertekben sok volt a tennivaló, a nagyszülők nap 

mint nap kertészkedtek, hogy minden szép rendben legyen. Meg is volt az eredmény, mert mindent 

megtermeltek, amire szükségük volt. Manapság már minden kapható a szupermarketekben, de a 

magunk által termesztett zöldségek ízét nem tudják felülmúlni 

Fejlesztési célok 

Ökológiai ismeretek bővítése, ok-okozati összefüggések megláttatása. 

Tevékenységek 

1. Szervezés (10 perc) 

A munkához szükséges eszközök, anyagok előkészítése: ásó, kapa, öntözőkanna, 4 db 2,5 m-es 

karó, paradicsom és zeller palánták, bab vetőmag 

2. Hangulati előkészítés (10 perc) 

„Így ültesd a paradicsomot – ha jót akarsz!” c videofilm megtekintése (Youtube) 
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3. Palántázás az ágyásokba 

Paradicsom (30 perc) 

Ültetési tanácsok: 

- csak akkor ültessük ki, ha már elég meleg van! Ha a talaj éjszaka lehűl, a paradicsom sokkal 

lassabban fejlődik, és nem tud védekezni a betegségekkel szemben (Fagyosszentek után!) 

- a kiültetés napos, meleg napon történjen 

- szerves trágyával vagy komposzttal dúsított földbe ültessük a palántákat 

- mélyre ültessük, mert a növény a szárain is képes gyökereket növeszteni, ami segít a 

tápanyagellátásban 

- az alsó leveleknek tilos a talajhoz érniük, mert ez kedvez a gombabetegségek terjedésének 

- növekedési időben 2 hetente trágyázzuk és bőven locsoljuk a növényünket 

- fontos a jó növénytársítás: a paradicsom kedveli a bazsalikom, a zeller, a bab közelségét (védik 

a kártevők ellen, ill. tápanyagot biztosítanak) 

Zeller (30 perc) 

A munka folyamata: 

- ültetés előtt lecsípjük a gyökerek egyharmadát (jobban fog gumósodni) 

- ültetés után ujjal hozzányomjuk a földet 

- alaposan körbelocsoljuk (nem túl erős vízsugárral, mert kiveri a palántát) 

- 2 hét után az ágyást majd zöldmulcsozzuk 

4. Karósbab ültetése (30 perc) 

Háttérinformáció: a népnyelvben Szent János apostol neve „Olajbafőtt Szent János vagy „Babevő 

János”. A legenda szerint a kereszténysége miatt a császár forró olajjal teli kádba vettette, ahonnan 

ő sértetlenül került ki. Sőt valósággal megfiatalodott a kúrától. 

A népi kalendárium szerint ekkor kell vetni a hüvelyeseket: a babot, borsót, lencsét. Ekkor talán 

már nem fagy ki. A bab babonaságra, gyógyításra is alkalmas a néphagyomány szerint. Pl. ha valakit 

megharapott a kutya, félbeharapták a babot, a sebbe dugták, és azzal együtt gyógyult be a seb. 

A munka menete: 

- érett komposztot keverünk a földbe 

- támasztékot barkácsolunk: 4db 2-2,5 m hosszú rugalmas karót kb. 80×80 cm négyzet sarkába 

leásunk, majd a csúcsait összekötözzük 

- a magokat a rudak külső részére ültetjük (5-8 db), félujjnyi mélyre (4-5-cm) 

- kiszáradásra hajlamos, mert sekélyen gyökeredzik, ezért mulcsozzuk, óvatosan végezzük a 

talajlazítást és gyakran öntözzük 

5. Szervezés (10 perc) 
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Szerszámok elpakolása, hulladék eltakarítása 

 

29. Palántázás az ágyásokba II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Kertünk virágokkal való beültetése nem csak szemet gyönyörködtető látvány, hanem a megfelelő 

növénytársításnak köszönhetően növényvédelmi szempontból is igen hasznos. 

Fejlesztési célok 

Növénytani és növénygondozási ismeretek bővítése, pályaorientáció elősegítése. 

Tevékenységek 

1. Szervezés (10 perc) 

A kertműveléshez szükséges eszközök, palánták előkészítése. 

2. Élményszerző séta (30 perc) 

Ellátogatunk az iskola közelében működő zöldségeshez, ahol már nagy választékban kaphatók 

egynyári növénypalánták. 

Megjegyzés: mivel mi a biokertészkedést részesítjük előnyben, ezért olyan növényeket választunk 

kertünkbe, melyek nem csak szépek, de jó hatással is vannak növényeinkre. 

3. Egynyári virágok ültetése 

a) Büdöske vagy bársonyvirág (35 perc) 

A növény ültetése, gondozása: 

- az előkészített talajba 15 – 20 cm távolságra kb. 15 cm mély ültetőgödröket ásunk 

- a gödröket beöntözzük 

- a palántákat belehelyezzük, majd kissé megnyomkodjuk a növények tövét 

- a palánták köré kis mélyedést készítünk 

- a növények tövét megöntözzük 

- nyáron kevés vízzel is beéri, de hetente egyszer alaposan beöntözzük 

- az elnyílt virágokat rendszeresen leszedjük, hogy gazdagabban virágozzanak 

A bársonyvirág haszna: 

- kellemetlen illatával távol tartja a kártevőket a talajfelszín alatt és felett egyaránt 

- virágszirmait gyógyteák, saláták, köretek ízesítésére is használhatjuk; a sáfrányt helyettesíti 

b) Körömvirág (35 perc) 

Az ültetés menete megegyezik a bársonyvirágéval. 

Gondozás: 

- Az elnyílt virágokat, elhalt növényi részeket rendszeresen eltávolítjuk, ezzel intenzívebb 

virágzásra serkentjük a növényt, és a felmagzást is elkerülhetjük 
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- A növényt az első bimbók megjelenésétől rendszeres öntözzük 

- Virágzási időben 2 hetente adunk tápoldatot vagy levéltrágyát az öntözővízhez 

A körömvirág haszna: 

A népi gyógyászatban régóta használják. Részeiből tea, kenőcs is készíthető, de használják ételek 

színezésére, ízesítésére, ill. kozmetikumok alapanyagaként is. 

4. Szervezési feladatok (10 perc) 

Eszközök, szerszámok elpakolása, rendrakás. 

 

30. Májusi fagyvédelem 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szentek legendája és az időjárással kapcsolatos megfigyelések között van összefüggés? Vagy a 

néphagyomány teremtette? Kik ezek a fagyosszentek, és miért jeleskednek azzal, hogy hideget 

hoznak a már virágzó természetre? 

Fejlesztési célok 

A hagyományos népi gyógymódokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, figyelem, segítőkészség, 

egymás munkájának megbecsülése 

Tevékenységek 

1. Hangulati előkészítés (5 perc) 

„Fagyvédelmi praktikák a kertben” c. film megtekintése (Youtube) 

Fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác (május 12., 13., 14.) 

Háttérinformáció: Évszázados paraszti tapasztalat szerint ebben az időszakban a melegedő időjárás 

hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti. 

A gazdák nagyon féltek ezektől a napoktól. 

A népi hiedelem szerint Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz 

nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok. Ezért haragszanak ránk, 

emberekre. 

2. Védekezés a fagykárok ellen (15 perc) 

Beszélgetés, ismeretnyújtás 

- fagyvédelmi öntözés: a kijuttatott víz a fagy hatására a környezetébe hőt ad le, ami megvédi a 

növényeket. a későbbiekben viszont már a jég szigetel, és véd meg a fagytól. 

- paraffin gyertyás védekezés 

- füstölés: környezetvédelmi szempontból kerülendő 

- töltögetés: földdel való betakarás 

- szalmatakarás: a palántákat úgy takarják be, hogy a szalma befödje 
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3. Bodzavirág gyűjtése (40 perc) 

Megjegyzés: A bodzavirágot egy – az iskolánkhoz közel lakó – tanuló kertjéből gyűjtjük be. 

Szervezés: Séta a Tavasz utcába 

Gyűjtés szabályai: 

- forgalmas főutaktól távol gyűjtsük, ahol nem telepednek meg rajta a por vagy a kipufogógázok 

méreganyagai 

- üde virágokat válogassunk, melyek nem potyognak, nem baj, ha bimbós virágok is vannak benne 

- győződjünk meg róla, hogy nem szedtünk le tetves virágot 

- a virágzatokat minél rövidebb kocsánnyal szedjük le; az elágazásnál csippentsük le 

- ne gyömöszöljük zacskóba, hanem fejjel lefelé tálcára, dobozba tegyük óvatosan akár egymás 

tetejére is 

- rövid időn belül érjünk vele haza, hogy ne tudjanak befülledni a virágok, ne veszítsék el szép 

halvány színüket 

- legjobb jól melegedő padláson szárítani felaggatva vagy keretre feszített hálóra borítva. akkor 

száradt meg kellően, ha a kocsányokat el lehet pattintani 

- a szárított bodzavirág jól tárolható nagyméretű, csavaros tetővel zárható befőttes üvegben, vagy 

műanyag tetővel zárható vödörben 

- ne tévesszük össze a földi bodzával (lágyszárú, mérgező) vagy a veres gyűrűs sommal 

A bodza gyógyhatásai: 

- teája vértisztító, köhögéscsillapító, immunerősítő 

- használható meghűléses megbetegedések és hurut kezelésére is 

- a bodzabogyóból készített lekvár vizelethajtó és hashajtó hatású 

4. Szervezés (10 perc) 

Séta vissza az iskolába. 

5. Bodzalimonádé készítése (45 perc) 

A limonádé receptje: 

- a gyűjtött bodzából vadásszuk ki az esetlegesen megbúvó bogarakat, távolítsuk el a vastag 

szárakat, és tegyük az egészet egy nagy, rozsdamentes fazékba vagy egy 5 l-es üvegbe. 

- öntsünk fel 5 l hideg vízzel, szórjuk meg a cukorral, karikázzunk bele az alaposan megmosott 

héjú citromokból kettőt. lazán keverjük át, és hagyjuk állni a hűtőben 1-2 napot. Közben néha 

keverjünk rajta egyet-egyet. 

- szűrjük át, nyomkodjuk bele a benne áztatott citromok levét, plusz még két citrom levét, és már 

kész is, nem kell hígítani. Hűtőben tartsuk nagy ásványvizes vagy üdítős flakonokban. 

6. Szervezés (5 perc) 
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Eszközök, anyagok elpakolása; rendrakás 

 

31.Folyamatos kertápolás, betakarítás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Érdemes kertünket rendszeresen ápolni, mert a folyamatos kertápolás hosszútávon megtérül, és 

rengeteg pénzt és energiát takarítunk meg ezzel. 

Fejlesztési célok 

A munka fontosságának, értékének megláttatása; a növények iránti felelősségtudat kialakítása. 

Tevékenységek 

1. Szervezés (5 perc) 

Eszközök, szerszámok előkészítése. 

2. Folyamatos kertápolás (50 perc) 

- tápanyagpótlás (trágyalevek felhasználásával) 

- gyomlálás: kedvező időjárás esetén gyorsan nőnek a gyomok, amit folyamatos gyomlálással 

tudunk meggátolni 

- fűnyírás: a hőmérséklet fokozatos emelkedésével és a tápanyag csökkenésével lassul a fű 

növekedése, és a színe sem olyan üde zöld, ezért szükséges a tápanyag utánpótlás. a gyepfelületet 

hetente vágjuk. figyeljünk, hogy a gyökérnyakba ne vágjunk bele, mert kisárgul a fű ezen a részen. 

- kerttisztítás, takarítás: minden ápolási munka után végezzük, akkor dekoratív és ápolt marad 

kertünk. 

- zöldmetszés=hajtásválogatás: - a sűrű zöld növényi részek eltávolítása metszőollóval 

- elvirágzott részek visszametszése 

- takarítás: a szerves növényi részek összegyűjtése, komposztálása; eszközök takarítása, 

fertőtlenítése 

3. Betakarítási munkák 

- Szamócaszedés (20 perc) 

Fontos szabály:  

- reggeli órákban történjen 

- kocsánnyal együtt (zöld rész) szedjük 

- csak annyit szedjünk, amennyit azonnal fel is  

- használunk, elfogyasztunk 

- ne zacskóba szedjük, inkább dobozba, sekély 

- ládába, kosárba (ne nyomódjon) 

- csak mosott gyümölcsöt fogyasszunk 
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- Karalábé betakarítás (20 perc) 

- a földből kihúzva a gyökér és a levélrészek eltávolítás után a komposztba kerülnek 

- a megtisztított gumókat vajas kenyérrel fogyasztjuk uzsonnára, de önmagában is finom csemege 

- Borsószedés (20 perc) 

- csak akkor takarítsuk be, ha a borsószemek kellő nagyságúak, de zsengék 

- ha későn szedjük le, ellisztesedik 

4. Szervezési feladat (5 perc) 

A betakarított termények behordása az épületbe; eszközök, szerszámok elpakolása. 

 

32. A mulcsozás, a komposztálás fontossága 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kánikulában a növények különösen sok vizet igényelnek. Az öntözés hatására a gyomok is nőnek 

körülöttük. Vajon hogyan tudjuk elérni, hogy kevesebbszer kelljen a locsolókannát emelgetnünk és 

a gyomnövények se csúfítsák a kertünket? 

A gyerekek számára érdekes feladat, ha nekik kell a konyhai maradékokat tartalmazó vödröt a 

komposztládához szállítani és ott kiüríteni. A feladaton keresztül a szemük előtt fog átalakulni a 

konyhai hulladék tápanyagban gazdag földdé. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, türelem, egymás munkájának megbecsülése, figyelem, segítőkészség. 

Tevékenységek 

1. Szervezés (10 perc) 

Anyagok, eszközök előkészítése: mulcs, kerti kesztyűk, lapát, komposzt 

2. Ráhangolódás (15 perc) 

- „Szalmatakarásos növénytermesztés” 

- „Ember és környezetkímélő kertművelés” 

- „Talajtakarás” c. filmek megtekintése (Youtube) 

3. A komposztálás (25 perc) 

Háttérinformáció: a komposztálás a lebomlás természetes folyamatának és a szerves anyagok 

újrahasznosításának az ötvözete, mely során humuszban gazdag, feldúsított földet kapunk. Ez a 

komposzt. 

Jelentősége: 

- hulladékmennyiség csökkentése 

- hatására javul a talaj szerkezete, ami segíti a levegőzést 

- javul a talaj vízháztartása, nő a biológiai aktivitása 
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- a talajban lévő, a lebontást végző baktériumok a működésükhöz szükséges nitrogént a talajból 

vonják el 

- ha a szabályokat betartjuk, nem jár bűzzel, az egészségre vagy környezetre káros anyagok nem 

keletkeznek 

- a komposztban gazdag talajban nevelkedett növények erősebbek, ill. ellenállóbbak a 

betegségekkel és a kártevőkkel szemben 

Megjegyzés: a szerves hulladékot folyamatosan komposztáljuk az iskola udvarán erre alkalmas 

komposztáló edényben. A növények ültetése előtt ezzel a tápanyagban gazdag komposzttal dúsítjuk 

kertünk talaját. 

4. Mit jelent a mulcsozás? (25 perc) 

Mulcs=talajtakarásra használt anyag 

a) A mulcsozás előnyei: 

- a talajra öntözött víz nagy része elpárolog. Viszont, ha takarva van a talaj a növény körül, az 

elpárolgás mértéke jelentősen csökken. Így kevesebbszer kell öntözni, a növények mégis 

ugyanannyi nedvességhez jutnak. 

- a gyomnövények kicsírázásához szükséges fénynek is gátat szabnak. Nem tudnak kifejlődni, 

kevesebbet kell gyomlálni. 

- télen védenek a fagytól 

- a növényeink nem lesznek sárosak, tiszták maradnak a termések. Így a gombabetegségek is 

kevésbé fenyegetik őket. 

- lebomolva értékes tápanyaggal látják el a talajt, javítják a szerkezetét 

b) A mulcs fajtái: 

- fenyőkéreg 

- fűnyesedék 

- szalma 

- komposzt 

c) A mulcs használata: 

- mulcsozás előtt kigyomláljuk a talajt 

- egyenletesen szétterítjük kb. 5 cm vastagon a talajon 

- a szerves mulcsréteg idővel lebomlik, tápanyagot juttatva a talajba. Felszedni, komposztálni 

felesleges. 

5. Az ismeretek gyakorlati alkalmazása (30 perc) 

Növényeink köré a kertben fenyőmulcsot terítünk szét. 

6. Szervezési feladat (15 perc) 
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Szerszámok elpakolása, takarítás. 

 

33. Folyamatos kertápolás, betakarítás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az udvar nyáron a legszebb, amikor a simogató napsugarak életet lehelnek az legkisebb fűszálba is. 

Ám akinek kertje van, pontosan tudja, mennyi munkával jár a növények gondozása ebben az 

évszakban. 

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, segítőkészség, egymás munkájának megbecsülése, türelem, kitartás. 

Tevékenységek 

1. Szervezés (10 perc) 

Szerszámok előkészítése 

2. Hangulati előkészítés (15 perc) 

- „Hogyan öntözzük a növényeinket nyáron? – kertészeti tanácsok 

- „Mikor és mennyit öntözzünk?” c. filmek megtekintése (Youtube) 

3. Kertápolási munkák – Öntözés (30 perc) 

Fontos szabályai: 

- az esti szürkületben vagy igen kora hajnalban öntözzünk, mert ekkor a legkisebb a kiöntözött 

víz párolgása 

- tűző napsütésben semmi esetre se öntözzük a növények leveleit, mert a nagy hőkülönbség 

következtében megperzselődnek 

- ritkábban és nagyobb vízmennyiséggel öntözzünk. A gyakori, de felszínes locsolás csak a talaj 

felszínét hűti le és nedvesíti meg, de a növények gyökereihez nem jut el 

- ha öntözés után a talaj felszíne megszikkadt, azonnal kapáljunk sekélyen. a porhanyós talajfelszín 

megakadályozza, hogy a talajba juttatott víz elpárologjon 

- a talaj felszínét takarjuk le fűkaszálékkal, gyaluforgáccsal, kéregtörmelékkel, rostos tőzeggel vagy 

műanyag fóliával. Ezek hűvösen tartják a talaj felszínét, mérséklik a nedvesség elpárolgását, 

megakadályozzák a gyomosodást és (kivéve a műanyag fóliát) elbomolva növelik a talaj 

humusztartalmát. 

- ha kannával vagy tömlővel öntözünk, akkor juttassuk a vizet közvetlenül a növények tövéhez. 

Ez a legtakarékosabb öntözés, a legkevesebb víz párolog el és legkevésbé kedvez a gombás 

betegségek elterjedésének. 

- a cserépben, edényben, balkonládában élő növények gyökerei viszonylag meleg kis 

talajtömegben kénytelenek vegetálni. Ez a földtömeg a meleg nappalokon gyorsan kiszárad és 
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módfelett felmelegszik. Ezért az edényes növényeket a meleg, nyári napokon kétszer-háromszor 

is meg kell öntözni. 

4. Betakarítási munkák 

a) Paradicsom szedése (20 perc) 

A paradicsom szedése 2-3 naponta ideális, mert a késve leszedett termések egyrészt akadályozzák 

az újabb virágok kötődését, másrészt a termés értéktelenné válik. 

b) Vöröshagyma szedése (20 perc) 

A hagymákat kiszedjük a földből, és 7-10 napig szárítjuk a napon. A napon szikkasztás során sok 

vizet veszít, így jobb lesz a tárolhatósága. 

5. Zöldségsaláta készítése a leszüretelt paradicsom és vöröshagyma felhasználásával (20 perc) 

6. Szervezés (5 perc) 

Rendrakás 

 

34. Fűszerek vágása, az aratási időszak kezdete 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A fűszernövények kettős szerepével már ősszel megismerkedtünk. A nyár eleji fűszerek 

szüretelésekor a növények egyes részei a legmagasabb hatóanyagot tartalmazzák. 

Június vége az aratás kezdetének időszaka. 

Fejlesztési célok 

Eszközhasználat gyakorlása, emlékezet, figyelem, ismeretbővítés. 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: betakarítással kapcsolatos dalok, régi arató eszközökről képek, a témához 

kapcsolódó internetes cikkek, aratószokások gyűjtése. 

Motiválás (5 perc) 

A part alatt című dal közös éneklése, kapcsolata a témával. 

Beszélgetés (10 perc) 

Szántóföldi munkák: vetéstől aratásig. 

Filmnézés (10 perc) 

Aratás régen 

Kiselőadások (15 perc) 

A gyűjtött szokások ismertetése (aratódal bemutatása). 

Régi aratási eszközök, tárgyak megismerése (15 perc) 

Játékos feladat (10 perc) 

Eszköz és neve - párkereső, szókereső, elveszett betűk. 

Filmnézés (5 perc) 
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Aratás ma 

Beszélgetés (10 perc) 

A régi és a mai aratási körülmények összehasonlítása, véleményalkotás. 

Szervezési feladat (5 perc) 

Asztalok elrendezése, anyagok, eszközök előkészítése. 

Kézműves tevékenység (25 perc) 

Szalmafonással egyszerű munkadarab elkészítése. 

Szervezési feladat (10 perc) 

Pakolás, rendrakás. 

 

35. Levendulaszedés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A levendula használata reneszánszát éli napjainkban. A nyár eleji virágszedés nagyon hasznos. 

Hatóanyagai sokféle módon állíthatók egészségünk szolgálatába.  

Fejlesztési célok 

Ismeretbővítés, kézügyesség fejlesztése, koncentráció, segítőkészség. 

Tevékenységek 

Előzetes feladat: kapcsolatfelvétel a Levendula farmmal, majd látogatás, a termesztés 

körülményeinek megtekintése, levendulaszedés. 

Növényismeret (20 perc) 

A levendula növény eredete, a növény története, a növény színének jelentése. 

A növény igényei, termesztési módja, szaporítása. 

Mire jó a levendula? (10 perc) 

Milyen betegségek esetén ajánlott. 

Milyen formában juttathatjuk a szervezetbe? (10 perc) 

Külsőleg és belsőleg. 

A levendula használatának egyéb módjai (10 perc) 

Illatosító, rovarűző, fűszernövény. 

Szervezési feladat (10 perc) 

Asztalok elrendezése, anyagok előkészítése a későbbi tevékenységhez. 

Eszközök előkészítése a szedéshez, csoportalkotás, indulás a kertbe. 

Levendulaszedés (15 perc) 

A szedés fontos ismérveinek megbeszélése, majd szüretelés. 

Eszközök tisztítása, elrakása (5 perc) 

Kézműves tevékenység (30 perc) 
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Levendula csokor, ajtódísz készítése, az elkészült munkadarabok megtekintése. 

Segítő szülő, kolléga bevonásával végezzük. 

Szervezési feladat (10 perc) 

Eszközök, anyagok elpakolása, takarítás, rendrakás. 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A foglalkozássorozat témája, a kertészkedés közel áll a 9 éves gyerekekhez, hiszen többnyire kertes 

házban laknak, és nap mint nap látják az ott folyó munkákat. Nem csak megfigyelik szüleiket, 

nagyszüleiket, hanem szívesen segítenek is a kerti munkákban, hiszen annak eredménye azonnal 

látható, tapasztalható. A szépen gondozott kert nem csak esztétikai élményt nyújt, hanem gyakorlati 

haszna is van, hiszen amit megtermelünk, el is fogyaszthatjuk. Ez önmagában is nagy motiváció 

lehet. 

Kérdésfeltevés 

A megtermelt növények hasznosítása, felhasználási lehetőségeik kipróbálása az önálló 

munkavégzés és problémamegoldás számos lehetőségét kínálja a témák feldolgozása során. A 

gyakorlati munka pedig az ismeretszerzés legsikeresebb módja. 

Értékelés 

A foglalkozássorozat jellegéből adódóan az értékelést a gyerekek munkájának eredménye adja. Ha 

jól dolgoztunk az eredmény szembetűnő: szép és egészséges növények, gazdag állatvilág. 

Mivel azonban a foglalkozássorozat résztvevői 9 éves gyerekek, életkori sajátosságuknál fogva a 

dicséret, buzdítás fontos értékelési módszer. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Vetemények ültetési ideje. 

Madárfajok megjelenése kertünkben. 

Az időjárás hatása a növényekre. 

Népi megfigyelések, a régi népélet ültetési naptárának megismerése, madarak megfigyelése – 

adatrögzítés, megfigyelési napló vezetése, növénygondozási terv készítése. 

A gyógy – és fűszernövények haszna, jelentősége. 

A gyógy- és fűszernövényekből készített olajok, kenőcsök, főzetek, teák, fürdők, áztatmányok, 

fűszerkeverékek; illatzsákok, gyógynövényes szappanok. 

A kedvező és kedvezőtlen növénytársítás megfigyelése, okainak feltárása tapasztalati úton. 

Önálló munka és együttműködés. 
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A közös munka erejének és hatásának megtapasztalása, munkamegosztás a közösségen belül, 

megbízatások teljesítése, felelősségvállalás. 

Környezetvédelem és fenntarthatóság. 

A foglalkozássorozat eredményeképpen bővülnek ismereteik többek között a 

környezetvédelemmel, a növényápolással, a segítő „kertbarátainkkal” kapcsolatban. Nyilvánvalóvá 

válik számukra, hogy a saját magunk által termelt zöldségek, gyógy-és fűszernövények milyen 

egészségesek, táplálóak, és termesztésük nem csak nekünk örömforrás, hanem a bennünket 

körülvevő élővilág egészére kedvezően hat. 



FELSŐ TAGOZAT
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Anyanyelvi kompetenciát fejlesztő disputaszakkör 
 

Érintett terület:  5-8. évfolyam tanórán kívüli tevékenysége 

Tartalmi fókusz:  magyar nyelv-és irodalom, erkölcsi nevelés 

Kiemelt cél:  kritikus forráselemzés megismertetése, szövegalkotási és előadói készség 

fejlesztése, szövegértési fejlesztés, érvelési technika, kritikai gondolkodás 

kialakítása  

Módszer:  a disputamódszer alkalmazásával tevékenykedtető tanulás  

Időtartam:  36 alkalommal 2x60 perc, havonta 3 alkalommal 

 

Összegzés  

A disputában előre megadott 

témában kell a 3 fős csapatoknak 

meghatározott szabályok szerint 

érvrendszerükkel a bírókat 

meggyőzni állításuk igazáról úgy, 

hogy az ellenfél csapatával 

vitatkoznak. A vita előtt tudják meg, 

hogy állítaniuk vagy tagadniuk kell, ezért az adott témának minden oldalát ismerniük kell, 

azonosulniuk kell mindkét szerepkörrel. A módszer segíti a kompetenciaalapú oktatást, hiszen az 

elméleti tudást a gyakorlatban kell alkalmazniuk a diákoknak. A tanulóknak el kell szakadniuk a 

konvergens gondolkodástól, a feladat megoldásához divergensen, több megoldási irányból kell 

közelíteniük, így a disputában résztvevő tanulók megtanulják a tudásukat megfelelően alkalmazni. 

Mivel 5-6 percig önállóan kell közönség előtt összefüggő szöveget előadniuk, ezért fejlődik a 

szókészletük, kifejezésmódjuk, rutint szereznek a nyilvános szereplésben. Nyilvános 

kommunikációs készségük fejlődése mellett az érvelési módszerük is tökéletesedik, megtanulnak 

meggyőzően és hitelesen előadni bármilyen témában, a módszer nem kötött egyetlen területhez 

sem. Az előadókészség, az érvelési készség fejlődése mellett a kritikai gondolkodásuk is kialakul, 

hiszen már a forrásgyűjtésben is figyelniük kell a hitelességre, aktualitásra, szakszerű hivatkozásra. 

A figyelmük is fejlődik a módszert alkalmazóknak, hiszen az ellenfél csapat érvrendszerét, érveit 

úgy tudják megdönteni, ha azonnal ellenérveket, cáfolatokat hoznak, ehhez pedig figyelniük kell 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
232 

 

minden elhangzott mondatra. A kritikai gondolkodáshoz hozzátartozik, hogy felismerjék, nem 

mindig van igaza a meggyőzően érvelő előadónak. A disputa segíti a módszert alkalmazók 

személyiségfejlődését is. Meg kell tanulniuk csoportban dolgozniuk. Nyitottság nélkül nem tudnák 

mindkét oldal álláspontját hitelesen védeni, cáfolni. A szabályok betartásával türelmet, toleranciát 

tanulnak. Megismerik önmagukat, erősségeiket, gyengeségeiket, megtanulják ezeket kezelni. Nő a 

gyerekek önbizalma, magabiztossága.  

Az anyanyelvi kompetenciát fejlesztő disputaszakkör célja, hogy a módszert megismerjék a tanulók, 

majd a tanult módszer alkalmazásával disputázzanak. Ezeket a vitákat anyaggyűjtés, a szövegek, 

érvrendszerek átgondolása, kialakítása előzi meg, az előadáshoz vázlatot kell készíteniük, ezért 

minden disputát előkészítés előz meg, ez a kétszer 60 perces foglalkozás, majd a következő alkalom 

a vita, melynek időtartalma 60 perc, melyet rögtön az értékelés követ, ez a másik alkalom kétszer 

60 perce.  

 

Cél és várható eredmény 

A tematika célja a módszer megismertetése a tanulókkal, annak alkalmazása, melynek során 

fejlődik a kifejezőkészségük, szövegalkotásuk, bátrabban szerepelnek, s vállalják 

véleményüket. A tematika akkor eredményes, ha a tanulók elsajátították a disputamódszert, 

ezt szívesen és rutinosan alkalmazzák, rájönnek arra, hogy minden állításnak két oldala van, 

nem lehetünk biztosak a saját nézőpontunk igazában, ha nem ismerjük a másik oldal érveit. 

Óraszám 

72 óra, 36 alkalommal 2x60 perc 

Tantárgyi kapcsolatok 

A módszer nem köthető tantárgyhoz. Az anyanyelvi kompetenciát fejleszti a leginkább, ezért 

magyar nyelv és irodalomhoz kapcsolódik legszorosabban, de a tételmondat kiválasztása 

kapcsolhatja történelemhez, természetismerethez, testneveléshez, művészetekhez, etikához 

is. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Fejleszti az anyanyelvi kompetenciát, szövegértést, szövegalkotást, érvelést, az 

előadókészséget, kritikai gondolkodást, szociális készséget. 

Előkészületek 

A tematika megvalósításához ismerni kell a disputa szabályait, a viták eldöntéséhez, az 

értékeléshez a bírói döntés rendszerét is meg kell ismerni. A tematikában szerepel a disputa 

szabályrendszere, valamint a vitáról oktatófilm. A magyar nyelv és irodalom tantárgy 

oktatásában a kerettanterv tartalmazza az anyaggyűjtés technikáit, az érvelést. 
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Eszközök és anyagszükséglet 

A disputához szükség van a terem sajátos berendezésére. A két háromfős csapat egymással 

szemben ül, ezért szükséges számukra egy-egy pad 3-3 székkel, a bírónak szintén kell pad, 

szék. Az időméréshez időmérő szerkezetre van szükség, valamint jegyzetlapokra, 

íróeszközökre, az előadáshoz esetleg mappákra van szükség. 

Források 

Hunya Márta: A disputa program Budapest, 1998.  

A vita világa https://www.youtube.com/watch?v=36n0SwtjRqw  

Szóval? A disputa menete https://www.youtube.com/watch?v=SDAo2x3qMHY  

Hunya Márta: A vitakultúra és a magyar oktatás I. Új Pedagógiai Szemle, 2002. szeptember 

Ötletek, tippek, változatok  

A választott tételmondatok az aktualitás, érdeklődés függvényében változtathatóak, 

felcserélhetőek. 
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1. A disputa módszer megismerése 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulókkal meg kell ismertetni a disputa szabályait 

Fejlesztési célok  

Szövegértés, szabálykövetés 

Tevékenységek  

A szabályok megbeszélése, az ismertetés az első 60 percben, a második 60 percben ennek 

elmélyítése történik.  

A szabályok 

Résztvevők:  

 két csapat 3-3 fővel (A1, A2, A3, ill. T1, T2, T3) 

A verseny formai követelményei:  

 A csapatok egymással vitáznak, de szem előtt tartják, hogy a bírót és a közönséget kell 

meggyőzniük.  

 A bíró tárgyilagos kívülálló. A vita során csak akkor szólal meg, ha valaki súlyosan megsérti 

a vita szabályait, vagy vét a sportszerűség, illetve az udvariasság legelemibb szabályai.  

 A versenyzők állva beszélnek.  

 Csapatonként 6 perc konzultációs idő kérhető, tetszőleges megosztásban. Időkérés esetén 

a másik csapat is konzultálhat.  

Az értékelés szempontjai: 

 Melyik csapat győzött (Az érvek súlya, a vita szabályainak betartása alapján. Az egyéni 

pontszámok a vita eldöntésében csak akkor számítanak, ha egyébként nem lehet 

különbséget tenni a két csapat teljesítménye között).  

 Meg kell állapítani az egyéni pontszámot (több versenyzőé is lehet azonos) és a rangsort 

1-től 6-ig.  

 Az egyéni pontszám és a rangsor megállapítása:  

 Az egyéni pontszámok tartalma:  

- A szerepből adódó kötelezettségek teljesítése (tartalom és módszer) - 0-20 pont  

- Előadásmód - 0-10 pont 

A vita menete és a szerepekből adódó kötelezettségek: 

A1 (6 perc)  

Köszönti az ellenfelet és a bírókat, bemutatja a csapat tagjait.  
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Ismerteti a tétel címét, megadja a csapat tételértelmezését, definícióját, elmagyarázza a tétel, illetve 

az értelmezés kulcsszavait.  

Felvázolja a csapat érvrendszerét, a kifejtés szempontjait, ezzel megadja az egész vita irányát.  

Ha marad ideje, hozzálát az érvek kifejtéséhez.  

Összefoglal, elvégzi az érvek súlyozását.  

T3 (3 perc)  

Keresztkérdést tehet fel, ha csapata tisztázni szeretné a definíciót, a megközelítés, vagy az érvek 

homályos pontjait. (Ezzel gyakran elkerülhető a definíciós vita) 

Frappáns kérdésekkel megzavarhatja az ellenfelet.  

Kérdés és válasz közt nem kérhető idő!  

Értékelésnél csak akkor vehetők figyelembe a kérdések és a válaszok, ha a csapat 2. vagy 3. tagja 

visszatér az elhangzottakra. Az egyéni pontozásban azonban számít ez a frázis is.  

T1 (6 perc)  

Köszönti a résztvevőket, bemutatja a csapattagokat.  

Elfogadja A1 definícióját. Ha az tarthatatlan, akkor módosíthatja, vagy kiegészítheti. (A definíciós 

vitát lehetőség szerint el kell kerülni!)  

Negatív definíciót ad, vagyis közli, hogy csapata milyen szempontból tagadja a tétel igazságát.  

Elemzi a témát, felvázolja csapata érvrendszerét.  

Ha ideje engedi, hozzáláthat az érvek kifejtéséhez.  

Cáfolja az ellenfél elhangzott érveit.  

Ha marad ideje, összefoglalja csapata mondandóját, elvégzi az érvek súlyozását.  

A3 (3 perc)  

Keresztkérdést tehet fel, mint T3.  

A2 (5 perc)  

Ha szükséges, akkor felülvizsgálja a definíciót.  

Cáfolja a tagadó csapat érvelését.  

Kifejti csapata egyes érveit, ehhez példákat, idézeteket, illusztrációkat használ, elmélyíti a vitát.  

Előadja csapata eddig fel nem sorakoztatott érveit, ezzel áttekinti az érvrendszert.  

Ha ideje engedi, összefoglalja beszédét.  

T1 (3 perc)  

Kérdezi A2-t.  

T2 (5 perc)  

Cáfolja A2 (és A1 esetleg cáfolatlanul maradt) érveit.  

Megerősíti és kifejti T1 érveit, ezzel elmélyíti a vitát.  
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Meggyőző példákat, idézeteket használ.  

Ha van a csapatnak említetlen érve, azt is előadja, kifejti.  

Áttekinti a tagadó csapat érvrendszerét, nyomatékot ad álláspontjuknak ezzel, ha van ideje, 

összefoglal.  

A1 (3 perc)  

Kérdezi T2-t.  

A3 (5 perc)  

Cáfolja T2 és esetleg T1 érveit.  

Cáfolja az egész tagadó érvrendszert.  

Áttekinti az egész állító érvrendszert, de új érvet nem hozhat.  

Végső szembeállításba helyezi a két érvrendszert, nyomatékosítja legfőbb érveiket, ezzel 

összefoglalja a vitát az állító csapat szemszögéből.  

Belátása szerint felhívja a bíró figyelmét a tagadó csapat érvelési hibáira.  

T3 (5 perc)  

Cáfolja A3 és esetleg A1, A2 érveit.  

Cáfolja az egész állító érvrendszert, kiemeli annak leggyengébb pontjait. Új érveket nem hozhat.  

Végső szembeállításba helyezi a két érvrendszert, nyomatékosítja legfőbb ellenérveiket, ezzel 

összefoglal.  

Felhívja a bíró figyelmét a vita szerintük döntő, nekik kedvező momentumaira.  

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A tanulóknak meg kell ismerniük a szabályokat, mert ennek hiányában nem tudnak disputázni. 

Kérdésfeltevés  

Tisztázni kell, mi az állítás, tagadás, érv, ellenérv, cáfolat, érvrendszer, definíció, kritérium.  

Értékelés  

Példákkal ellenőrizhető, mennyire értették meg a tanulók. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanár kivetítheti, nyomtatva a gyerekek kezébe adhatja a szabályokat. 

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Egyszerűbb példákkal mélyíthetjük a fogalmakat. 

Önálló munka és együttműködés  

A tanári magyarázat után frontális munkával mélyíthetjük a szabályokat.  
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Érvelési technikák alkalmazása 

Ezen a foglalkozáson még nem valósul meg.  

 

2. Az oktatófilm megtekintése, elemzése  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A szabályok ismertetése után be kell mutatni a disputát, ehhez jó a két oktatófilm megtekintése. 

Fejlesztési célok  

Szövegértés, szabályismeret. 

Tevékenységek 

Az első 60 percben a vitáról szóló kisfilm megtekintése, majd ennek elemzése, a második 60 

percben a disputa megtekintése, majd megbeszélése történik.  

A vita világa  

https://www.youtube.com/watch?v=36n0SwtjRqw  

Szóval? A disputa menete  

https://www.youtube.com/watch?v=SDAo2x3qMHY 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A megtanult fogalmak gyakorlati alkalmazása motiváló. 

Kérdésfeltevés 

Hogyan alkalmazzák a látottakban a szabályokat?  

Értékelés  

A vita elemzésnél kiderül, mennyire értették meg a tanulók. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés 

A kisfilmek elemzésével rögzülnek. 

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása 

A példákon keresztül megfigyelhetőek. 

Önálló munka és együttműködés 

Közösen beszéljük meg a látottakat. Melyik szerepkörrel tud a tanuló azonosulni? 

Érvelési technikák alkalmazása  

A választott szerepkörben hogyan kell alkalmazni.  
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3. Érvelési gyakorlatok, anyaggyűjtési módszerek  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Hogyan gyűjtsünk anyagot?  

Hogyan szelektáljunk?  

A segítő módszerek: ötletroham, gondolati térkép, T-táblázat, bevezető előadás, definíció, interjú, 

ismeretszerző olvasás, érvelő szövegek elemzése, idézés és hivatkozás. 

Fejlesztési célok  

Szövegértés, lényegkiemelés, vázlatkészítés, jegyzetelés. 

Tevékenységek  

Az első 60 percben a módszerek ismertetése történik, a második 60 percben ezek gyakorlati 

alkalmazása feladatokon keresztül.  

Az internet hasznos tételmondatról anyagot gyűjtünk könyvekből, internetről, majd ezt 

rendszerezzük. Példákon keresztül tapasztaljuk a kritikus forráskezelést, rendszerezést, érvek és 

cáfolatok kialakítását. 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

Győzzék meg a szüleiket az internet hasznáról. (Szerepjáték, szituációs feladatok alkalmazása.) 

Kérdésfeltevés  

Hogyan támasztjuk alá véleményünket érvekkel? 

Értékelés  

Villámvitákon és ezek értékelésén keresztül. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csapatokban gyűjtenek anyagot, ezeket rendszerezik. 

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Az elméletben megtanultakat alkalmazzák, villámvitákban próbálják ki, milyen állítani, tagadni. 

Mindkét szerepre felkészülnek, sorsolással döntjük el, melyik szerepkörben kell vitázniuk. 

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak a tanulók. 

Érvelési technikák alkalmazása  

A villámvitában megjelennek az érvelési technikák 
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4. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A kézírás elvesztette jelentőségét a 21. 
században)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is. 

Fejlesztési célok 

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka. 

Tevékenységek 

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító (Á), majd a tagadó (T) oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni 

feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Sablon a disputa szövegkönyvére:  

1. Á 

Szeretettel köszöntöm a bírókat, a….. csapatot a ….. csapat nevében, melynek tagjai:……, 2-es 

játékos, ……, 3-as játékos és én, ……1-es játékos.  

Csapatommal állítom, hogy …  

Definíciónk:  

Kritériumunk:  

Csapatom azt állítja, hogy…  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1.Első érvünk:  

2.Második érvünk:  
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3. Harmadik érvünk:  

Felsorolt érveinkkel azt állítjuk, hogy … 

2. Á 

Én is köszöntöm a bírókat és a másik csapatot.  

Csapatommal állítom, hogy …  

Cáfolatokkal kezdek. Azt mondtátok…, ezzel nem értünk egyet, mert..  

Folytatom csapatom érvrendszerének kifejtését. Kritériumunk..  

Csapatom azt állítja, hogy ..  

1.Első érvünk:  

2.Második érvünk:  

3. Harmadik érvünk:  

Felsorolt érveinkkel azt állítjuk, hogy…  

3. Á 

Csapatommal állítom, hogy  

Cáfolatokkal kezdek. Azt mondtátok, hogy:…. Ezzel nem értünk egyet, mert… 

Összefoglalom a vitát.  

Érveitek voltak:  

1.  

2.  

3.  

Mi ezeket cáfoltuk:  

1.  

2.  

3.  

A vita végén ismétlem érvrendszerünket, melyet 2. társam példákkal is alátámasztott, hogy 

bizonyítsam állításunkat.  

1.Első érvünk:  

2.Második érvünk:  

3.Harmadik érvünk:  

Felsorolt érveinkkel azt állítjuk, hogy …  

1. T  

Szeretettel köszöntöm a bírókat, a….. csapatot a … csapat nevében, melynek tagjai:……, 2-es 

játékos, ………, 3-as játékos és én, ……… 1-es játékos.  

Csapatommal állítom, hogy ….  
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Cáfolatokkal kezdek. Azt mondtátok…,mi úgy gondoljuk…  

Kritériumunk:  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk  

2. érvünk  

3. érvünk  

Csapatommal nem fogadjuk el, hogy …  

1. érvünk  

2. érvünk  

3. érvünk  

Felsorolt érveinkkel azt állítjuk, hogy … 

2. T 

Csapatommal állítom, hogy  

Cáfolatokkal kezdek. Azt mondtátok…,mi úgy gondoljuk…  

Kritériumunk  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk  

2. érvünk  

3. érvünk  

Felsorolt érveinkkel azt állítjuk, hogy… 

3. T 

Csapatommal állítom, hogy  

Cáfolatokkal kezdek. Azt mondtátok…,mi úgy gondoljuk…  

Összefoglalom a vitát.  

Érveitek voltak:  

1.  

2.  

3.  

Mi ezeket cáfoltuk:  

1.  

2.  

3.  

A vita végén ismétlem érvrendszerünket, melyet 2. társam példákkal is alátámasztott, hogy 

bizonyítsam állításunkat.  
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1.Első érvünk :  

2.Második érvünk:  

3.Harmadik érvünk:  

Felsorolt érveinkkel azt állítjuk, hogy …  

 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: A kézírás kézzel, valamilyen írószerrel való írás, amely a 21. században elvesztette 

jelentőségét.  

Kritériumunk a hatékonyság. 

Csapatom azt állítja, hogy a számítógép mindennapos eszközünkké vált, az információ 

megszerzésének és továbbításának napjaink nélkülözhetetlen kelléke, így ennek használata 

kiszorította a kézírást. Nem azt állítjuk, hogy az írás, hanem azt, hogy a kézírás veszítette el 

napjainkban a jelentőségét. Definíciónk alapján nem azt állítjuk, hogy nem írunk kézzel, hanem azt, 

hogy elvesztette a jelentőségét, mert kevésbé hatékony.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk a felgyorsult világ  

2. érvünk a számítástechnikai eszközök elterjedése  

3. érvünk a hasznosság  

Tagadó:  

Kritériumunk a szükségesség.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk a fejlesztés  

2. érvünk a kapcsolattartás  

3. érvünk a függetlenség  

Csapatommal nem fogadjuk el, hogy a kézírás elvesztette a jelentőségét, hiszen erre szükségünk 

van az agyunk fejlődéséhez, a múltunkkal és egymással való kapcsolattartáshoz, függetlenül a 

gépektől tudnunk kell írásban kommunikálnunk. 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel? 

Kérdésfeltevés  
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Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni? 

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe. 

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel. 

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít. 

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik. 

 

5. A kézírás elvesztette jelentőségét a 21. században  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 
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Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat.  
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6. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (Mindig a többségnek van igaza)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Csapatommal állítom, hogy mindig a többségnek van igaza.  

Definíciónk: A Magyar értelmező kéziszótár meghatározása szerint a mindig azt jelenti, hogy 

minden időben, de túlzó értelemben is használjuk, így jelentheti azt is, hogy nagyon gyakran. A 

többség a csoport tagjainak nagyobbik részét jelenti. Az igaz beszédhelyzettől függően több dolgot 

jelent, ebben a mondatban, a helyes állásfoglalást jelenti. Ez a mára közmondássá vált mondat azt 

jelenti: nagyon gyakran a csoport nagyobbik részének az állásfoglalása a helyes.  

Kritériumunk a megegyezés.  

Csapatom azt állítja, hogy az ember szociális lény, közösségben él, nagyon sok közösségnek 

vagyunk a tagjai. Ahhoz, hogy ezekben a közösségekben harmónia legyen, hogy ezek működjenek, 

megegyezésre van szükség. Megegyezés nélkül nincs közösség. Az egyéneknek többféle véleménye, 

gondolkodásmódja, értékrendje van, de az egy közösségben élők idomulnak egymáshoz, 
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hasonlítanak egymáshoz, közös lesz az értékrendjük, az esetleges kérdésekben a többség azonos 

véleményen van. Ezt a megegyezést segíti a mindig a többségnek van igaza elv.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk a közösségi normák  

2. érvünk a hatékony működés  

3. érvünk a működő hagyomány, a demokrácia  

Tagadó:  

Kritériumunk a nézőpont.  

Azt gondoljuk, hogy bizonyos dolgokról alkotott véleményünk igaza nézőpont kérdése. Nézőpont 

kérdése, hogy mit tartunk igaznak, már az igaz szó meghatározására is 8 definíciót találtunk egy 

szócikk alatt. Ha ítéletet mondunk, annak igaza attól függ, az egyén részéről vagy a közösség 

részéről nézzük. Nézőpont kérdése, hogy a többségnek van-e igaza. Vitánkban mottóul 

választottuk Hawking professzor gondolatát: „A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, 

hanem a tudás illúziója.”, attól nem lesz igazunk, hogy a többség azt gondolja.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk a körülmény  

2. érvünk a közösség  

3. érvünk az egyén  

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  
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Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik. 

 

7. Mindig a többségnek van igaza  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  
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A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat. 

 

8. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A tankönyvek kora lejárt)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  
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A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: A tankönyv tantárgyak ismeretanyagát tartalmazó könyv. A kor elkülöníthető időszak, 

az idő nagyobb szakasza. A lejárt az, aminek az aktualitása már elmúlt.  

Kritériumunk az igény.  

Csapatom azt állítja, hogy a tankönyvek kora lejárt. A mai diákok, akik a Z és az alfa generáció tagjai 

már nem tankönyvekből tanulnak, nincs rá igényük, a tankönyv pótolható segédeszköz.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk a Z és alfa generáció jellegzetességei  

2. érvünk a segédeszköz pótolhatósága  

Tagadó:  

Kritériumunk a hasznosság.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk az elérhető információ  

2. érvünk szakszerűség  

3. érvünk a fejlesztés  

Csapatommal nem fogadjuk el, hogy a tankönyvek kora lejárt. A tankönyvek hasznosak, a definíció 

szerint egy-egy tantárgy ismeretanyagát tartalmazzák. Nem járt le a tankönyvek kora, mert ezekben 

elérhetőek az információk, szakemberek készítették őket, fejlesztik is a belőlük tanulókat. 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  
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Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik.  

 

9. A tankönyvek kora lejárt  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
251 

 

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat.  
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10. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A mobiltelefon használata az iskolában 
hasznos) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is. 

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: A mobiltelefon olyan telefonkészülék, amivel vezetékes kapcsolódás nélkül lehetséges 

kommunikálni, ezáltal az hordozható, rajta szöveges-, beszéd-, képi-, video- és adatátvitel is 

lehetséges. Az iskola oktatási intézmény. Hasznos értéket képviselő, előnyt hozó.  

Kritériumunk a lehetőség. Csapatom azt állítja, hogy a mobiltelefonokkal az iskolában lehetőségünk 

van előnyt hozó, tehát hasznos dolgokra. Hangsúlyozzuk, hogy a kapcsolatépítésben fontos szerepe 

van, valamint oktatási segédeszközként is hasznára lehet a diákoknak.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvcsoportunk: Mobiltelefonokkal lehetőségünk van a kapcsolatépítésre.  

2. érvcsoportunk: A mobiltelefont oktatási segédeszközként is használhatjuk.  

Tagadó:  



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
253 

 

Kritériumunk a csábítás. Csapatommal állítom, hogy a mobiltelefon az iskolás korú felhasználóknak 

olyan csábítás, amelynek nem tudnak ellenállni, nem tudják mérlegelni, hogy előnyük származik-e 

annak használatából.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk, hogy konfliktusforrás  

2. érvünk, hogy függőséget alakít ki  

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik. 
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11. A mobiltelefon használata az iskolában hasznos  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése 10 perc  

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni. 

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  
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Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat. 

 

12. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (Érdemes a természetbe beavatkozni) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  
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Definíciónk: Az érdemes szó jelentése célszerű, hasznos, a természet fizikai világ, benne minden 

létező élőlénnyel, a beavatkozás cselekvés, amely befolyásol valamit.  

Kritériumunk a védelem. 

Csapatom azt állítja, hogy érdemes a védelem miatt a természetbe beavatkozni, hiszen így 

megelőzhetjük a természeti katasztrófákat, megmenthetjük a bajba került állatokat, a 

biogazdálkodással pedig a környezettudatosan élelemhez is jutunk.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk a természeti katasztrófák elhárítása  

2. érvünk az állatok mentése, gondozása  

3. érvünk a biogazdálkodás  

Tagadó:  

Kritériumunk a változás.  

Csapatommal azt állítjuk, hogy nem érdemes a természetbe beavatkozni, mert olyan változások 

történnek az emberi beavatkozás hatására, melyeknek hatására felborul a természet egyensúlya, 

egyes fajok túlszaporodnak, a fák kivágása árvizeket okoz, az állatok elvesztik önállóságukat, a káros 

emberi tevékenységek miatt állatok, növényfajok halnak ki, levegőszennyeződés, vízszennyeződés, 

talajszennyeződés történik. Ezek a változások nem jók, az emberi tevékenységek következményei.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk az egyensúly felborulása  

2. érvünk a káros emberi tevékenységek  

3. érvünk az önállóság elvesztése 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  
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A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik. 

 

13. Érdemes a természetbe beavatkozni  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  
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Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e? 

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat. 

 

14. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A mindennapos testnevelés hasznos)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 
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munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: Mindennapos, minden nap végzett (ez alatt az iskolai napokat értjük), a testnevelés 

iskolai keretek között megvalósuló testmozgás tanítási órán, a hasznos előnyt adó.  

Kritériumunk az egészség.  

Csapatom azt állítja, hogy a gyerekek egészsége szempontjából hasznos a mindennapos testnevelés, 

ezt érveinkkel igazolni fogjuk, mert egészséges életmódra nevel és megszeretteti a mozgást.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvcsoportunk, hogy egészséges életmódra nevel  

2. érvcsoportunk, hogy megszeretteti a mozgást  

Tagadó:  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk, hogy a tanulók túlterheltek  

2. érvünk, hogy ennek megszervezése sok gondot okoz 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  
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Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés 

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít. 

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik. 

 

15. A mindennapos testnevelés hasznos  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  
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Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk. 

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat. 

 

16. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A helyesírás a digitális világban fontos)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 
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sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat. 

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: A helyesírás azoknak az elveknek és szabályoknak az összességét jelenti, amelyek a 

szavak, szószerkezetek, a mondatok és a szövegek helyes leírásához szükségesek.  

A digitális szó pedig arra utal, hogy egy folyamatosan változó jelet az analóg-digitális átalakítóval 

mérési eredmények, vagyis számok formájában rögzítünk. A „digitális” szót a számítástechnika és 

az elektronika területén használják.  

A világ az érzékelhető valóság, az a terület, ahol emberek élnek.  

A fontos, lényeges, meghatározó, ami különös figyelmet érdemel.  

Kritériumunk az érték.  

A helyesírás a digitális világban is fontos, érték.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel: 

1. A helyesírás fontos a digitális világban is, olyan érték, ami a pontos megértést biztosítja.  

2. Második érvünk az, hogy a helyesírás fontos a digitális világban is, mert ez olyan érték, ami alapján 

megítélnek bennünket.  

3. Harmadik érvcsoportunk az, hogy a digitális világban azért fontos a helyesírás, mert olyan érték, 

ami segít megőrizni nyelvünket.  

Tagadóhoz:  

Kritériumunk a változás.  

Definíciónkban a helyesírás készség, szerintünk ez a digitális világban nem fontos, mert a digitális 

kommunikáció lényege a praktikusság.  

Érvrendszerünket a következő szempontok alapján építjük fel:  

1. A helyesírás a digitális világban nem fontos, mert olyan kulturális változáson megy át a világ, 

amelyben a helyesírás már nem fontos.  
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2. A helyesírás a digitális világban nem fontos, mert a digitális kommunikációnak mások a szabályai, 

mint a hagyományos írásbeli kommunikációnak. 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása 

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel. 

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik.  

 

17. A helyesírás a digitális világban fontos  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  
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A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük.  

 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  
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Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat. 

 

18. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (Az ünnep nagysága a pénztől függ)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek: 

Definíciónk:  

Az ünnep fogalmának jelentése: olyan naptári időtartam, amely valamilyen szempontból fontosabb 

eseménynek, személynek állít emléket és rendszeresen megünneplik, van vallási, családi, nemzeti 

ünnep. .A nagyság bizonyos mérték fölötti. A pénz fizetési eszköz.  

A függ szó jelentése, hogy valaminek alá van rendelve.  

Kritériumunk a vágy.  
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Az ünnep nagyságához nélkülözhetetlen a pénz. Definíciónk szerint a nagyság bizonyos mértéken 

felüliséget jelent, tehát ahhoz, hogy az ünnep az átlagostól eltérő legyen, arra vágyunk, hogy 

különlegessé tegyük, ehhez a mai világban elengedhetetlen a pénz.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel  

1. érvcsoportunk a gyerekek vágya.  

2. érvcsoportunk a felnőttek vágya.  

3. érvcsoportunk a hagyományoknak megfelelés vágya.  

Tagadóhoz:  

Kritériumunk a valódi érték.  

Az ünnep különleges alkalom, ezt a különlegességet pedig a hozzáadott valódi érték adja.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk, hogy az ünnepet a szeretteink teszik különlegessé. 

2. érvünk, hogy az ünnepet a belső békénk teszi naggyá. 

3. érvünk, hogy az ünnep valódi értékét a hagyományok továbbélése adja. 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít. 
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Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik. 

 

19. Az ünnep nagysága a pénztől függ 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  
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Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk. 

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat. 

 

20. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (Mindig igazat kell mondani)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 
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Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk:  

A mindig jelentése minden pillanatban, állandóan, az igaz a dolgok tényleges állapota.  

Kritériumunk a hitelesség.  

Ahhoz, hogy az emberekkel jól működő kapcsolatunk legyen, hitelesnek kell lennünk, mert csak 

így bíznak bennünk. Ha nem mondunk igazat, nemcsak másoknak, magunknak is hazudunk. Ha 

nem mondunk igazat, hozzászokunk, hogy ezzel védjük magunkat, hazudozóvá válunk, ha kiderül, 

elveszítjük a hitelességünket. A hazugság mindig kiderül, lehet, hogy később, de bármilyen okból 

teszik ezt az emberek, nagyobb bajt okoznak vele, mint amit el akartak kerülni.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel  

1. érvcsoportunk, hogy az igazsággal elkerüljük a nagyobb bajt.  

2. érvcsoportunk, hogy a hazugsággal elveszítjük mások bizalmát.  

3. érvcsoportunk, ha nem mondunk igazat, magunkat is becsapjuk  

Tagadóhoz:  

Kritériumunk a szituáció.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk, hogy tapintatból nem mondunk igazat.  

2. nem érvünk, hogy a gyerekek hitéért nem mondunk igazat.  

3. érvünk, hogy tudatlanságból nem mondunk igazat. 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  
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A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik. 

 

21. Mindig igazat kell mondani  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  
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Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat. 

 

22. Felkészülés a debreceni disputára  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
272 

 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik. 

 

23. A disputaverseny 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
273 

 

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  
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A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat.  

 

24. A disputaverseny értékelése  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

Az értékelő órán tanári és önértékelés történik. A versenytapasztalatokat beszéljük meg.  

Fejlesztési célok  

Önértékelés, véleményalkotás, rendszerezés, előadói készség fejlesztése.  

Tevékenységek  

A versenyen történtek felidézése (20 perc) 

A bírói jegyzőkönyv, vélemény megbeszélése (10 perc) 

A versenytapasztalatok megbeszélése (10 perc) 

Egyéni értékelés (20 perc) 

A tanulók önértékelése (20 perc) 

A csapatösszeállítás megbeszélése (10 perc) 

Amiben jók vagyunk (10 perc) 

Amiben fejlődnünk kell (10 perc) 

További tervek (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A fejlődésünkhöz szükséges értékelni a jelen állapotot, azt is látnunk kell, hogy adott 

időintervallumon belül mennyit fejlődtünk, milyen eredményeket értünk el. A versenyeredmény 

már magában motiváló.  

Kérdésfeltevés  

Elégedett vagyok-e az elért eredménnyel? Mit tettem a sikerért? Meg tudtam-e valósítani, amit 

terveztem?  
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Milyen szerepem volt a csapat eredményében? Mik a további fejlődési céljaim?  

Értékelés  

A tanári értékelés mellett a tanulói vélemények, az önértékelés, a kortársak, csapattársak véleménye 

meghatározó.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A verseny tapasztalatainak összegzése, a munka, eredmények felidézése, rendszerezése történik.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A tanulók elmondják véleményüket, a mindennapi szituációban is alkalmazzák a tanultakat.  

Önálló munka és együttműködés  

Közösen értékelünk, de egyéni vélemények is elhangzanak.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az értékelés, tervek készítésekor alkalmazzák ezeket a tanulók.  

 

25. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A művészetek a 21. században fontosak) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 
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Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: A művészet olyan alkotó tevékenység, melynek célja a művész önkifejezése, a 

befogadó pedig ez által gyönyörködtetést él át. A 21. század napjaink, a 2000-es évek. Fontos 

lényeges, jelentős.  

Kritériumunk a kultúra.  

Csapatom azt állítja, hogy a művészet a kultúra része. A kultúra kifejezés általános értelemben egy 

embercsoport szokásainak és hagyományainak összességét jelenti. A művészet fontos napjainkban, 

hiszen régen és most is a mindennapjaink része. A művészethez tartozik a zene, az irodalom, a 

színművészet, építőművészet, festészet, szobrászat, iparművészet. Ébredésünktől zenét hallgatunk, 

az iskolában rajz-, irodalom- és énekórán művészettel foglalkozunk, délután filmet nézünk. A 

művészet lehet, hogy észrevétlenül, de a kultúránk, szokásaink, hagyományaink része.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvcsoportunk, hogy a művészet az általános műveltségünk része  

2. érvcsoportunk, a múzeumok, kiállítások  

3. érvcsoportunk, az iskolai oktatás  

Tagadóhoz:  

Kritériumunk az értékváltozás.  

Csapatom véleménye szerint a 21. században olyan értékváltás történt, a felgyorsult világban az 

embereknek annyi feladata van, hogy ezek között a művészet nem fontos. Nem azt állítjuk, hogy 

nincs művészet, hanem arra hozunk érveket a tételmondatnak megfelelően, hogy nem fontos a 

művészet. 

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel: 

1. érvünk a művészet megítélése 

2. érvünk a praktikusságra törekvés 

3. érvünk a giccs elterjedése 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni? 
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Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik.  

 

26. A művészetek a 21. században fontosak  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  
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A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat.  

 

27. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A társadalmon kívül is élhetünk teljes 
életet) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  
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Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: A ma élő emberek a Homo sapiens („értelmes ember”) faj, ezen belül a mai ember 

(Homo sapiens sapiens) alfaj tagjai. A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége, 

ismertetőjegyeik, kultúrájuk megkülönbözteti őket más csoportok tagjaitól. A teljes hiánytalan, az 

élet az élő szervezetek létezési módja.  

Kritériumunk az önállóság.  

Egy rendszernek képesnek kell lennie az önállóságra, azaz a saját szervezetének önálló 

fenntartására, erre az ember képes. Ha önállóan képesek vagyunk az életre, akkor más közösségtől 

függetlenül is élhetünk.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvcsoportunk, mikor kényszerűségből kerülünk a társadalmon kívülre  

2. érvcsoportunk, mikor magunk választjuk az önállóságot  

3. érvcsoportunk, mikor tiltakozásul tagadjuk a társadalmat  

Tagadóhoz:  

Kritériumunk az emberi természet. Az ember (latinul Homo) társadalmi lény; közösen végzett 

munka, a tagolt beszéd és gondolkodás jellemzi. Az emel ki bennünket az állatvilágból, hogy 

közösségben élve szeretünk, a létfenntartáson kívül is kommunikálunk, amihez társ kell, közösségi 

tevékenységeket végzünk.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  
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1. érvünk, hogy az ember társas lény  

2. érvünk a létfenntartás  

3. érvünk kulturális minta 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés 

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik.  

 

28. A társadalmon kívül is élhetünk teljes életet  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  
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Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  
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Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat. 

 

29. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A magyarok inkább keletiek, mint 
nyugatiak) 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: A magyarok Közép-Európában, a Kárpát-medence területén élő nép. Az inkább 

jelentése: nagyobb mértékben, tehát nem zárja ki a kevésbé jellemzőt. Kelet: az az égtáj, merre a 

napot felkelni látjuk. A greenwichi délkörtől keletre lévő (Magyar értelmező kéziszótár). Nyugat: az 

az égtáj, merre a napot nyugodni látjuk. A greenwichi délkörtől nyugatra lévő (Magyar értelmező 
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kéziszótár). Mivel ez földrajzilag nem lehet kérdés, ezért nem területi jellemzői alapján helyezzük a 

magyarokat, mint a közép-európai országhoz tartozó embereket kelethez vagy nyugathoz.  

Kritériumunk a nemzeti összetartozás.  

Csapatom azt állítja, hogy a magyarok eredete, nyelve keletivé tesz bennünket, a mai megítélésünket 

pedig a 20. század történelme erősíti, a vasfüggöny keleti részére kerültünk, annak megszűnte után 

is idesorolnak a nyugati országok.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk az eredet  

2. érvünk a nyelvünk  

3. érvünk a vasfüggöny  

Tagadóhoz:  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk a genetikánk  

2. érvünk a vallás, szokásaink  

3. érvünk történelmünk 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása 

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel 

Önálló munka és együttműködés  
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Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik.  

 

30. A magyarok inkább keletiek, mint nyugatiak  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  
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A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat.  

 

31. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (Az olimpia a versenysportok húzóereje)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  
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A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: 4 évenként megrendezett világverseny az olimpia, a verseny olyan küzdelem, amelyben 

a résztvevők győzni akarnak, a sport szabályok szerint folytatott testgyakorlás, a húzóerő úgy 

mozgat erőteljesen, hogy valami (esetünkben a versenysport) utána halad. Definíciónkat a Magyar 

értelmező kéziszótárból vettük.  

Kritériumunk a lehetőség.  

Csapatom azt állítja, hogy az olimpia lehetőséget biztosít anyagi és társadalmi elismerésre, fejlődésre 

a sportolók számára, ezért a versenysportok az olimpia hatására fejlődnek.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk az anyagi és társadalmi elismerés  

2. érvünk a sportolók, egyesületek fejlődése  

Tagadóhoz:  

Kritériumunk a sokszínűség.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk a más versenyek (Eb, vb)  

2. érvünk a nem olimpiai sportágak (fitnesz, karate)  

3. érvünk nemcsak az úszás, vívás, kajak-kenu 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni.  
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Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik.  

 

32. Az olimpia a versenysportok húzóereje  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 
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másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés 

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát. 

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat.  

 

33. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A könyvtárakra szükség van)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  

Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek 
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Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

Lehetséges érvrendszerek:  

Definíciónk: Könyvtárnak nevezünk bármiféle adathordozón rögzített dokumentumok tárolására 

kialakított helyet, épületet, és az e dokumentumok gondozására, feltárására hivatott intézményt. A 

szükséges, ami nélkül nem tudjuk a célunkat megvalósítani. Kritériumunk a hasznosság.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel  

1. érvcsoportunk a könyvtárak kínálta szolgáltatások hasznossága  

2. érvcsoportunk a könyvtárak gyűjteményének hasznossága  

3. érvcsoportunk a papíralapú információ hasznossága  

Definíciónk: Könyvtárnak nevezünk bármiféle adathordozón rögzített dokumentumok tárolására 

kialakított helyet, épületet, és az e dokumentumok gondozására, feltárására hivatott intézményt. A 

szükséges, ami nélkül nem tudjuk a célunkat megvalósítani. Kritériumunk a pótolhatóság.  

Érvrendszerünket a következőképpen építettük fel:  

1. érvünk az internet  

2. érvünk a szolgáltatások pótolhatósága  

3. érvünk, hogy nincs igény a könyvtári szolgáltatásokra 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  
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Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  

Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik.  

 

34. A könyvtárakra szükség van 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése (10 perc) 

Vita (60 perc) 

A vita értékelése, bírói döntés indoklása (10 perc) 

Az állító csapat önértékelése (10 perc) 

A tagadó csapat önértékelése (10 perc) 

Tanácsok, tanulságok a következő vitára (10 perc) 

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások (10 perc) 
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Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  

A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat.  

 

35. A disputa előkészítése, csapatalkotás, anyaggyűjtés, érvrendszerek 
elkészítése, a szövegek megírása (A tanulók által választott témában)  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A téma értelmezése. A fogalmak definiálása. Vélemények gyűjtése. Az előzetes ismeretek 

csoportosítása. Azonosulni az állító és tagadó szereppel is.  
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Fejlesztési célok  

Szövegértés, jegyzetelési technika, kritikus forráselemzés, szövegalkotás, vázlatkészítés, 

csoportmunka.  

Tevékenységek  

Az első 60 percben kialakítjuk a csapatokat, majd csoportmunkában anyaggyűjtés történik. Az 

anyaggyűjtés után az állító és tagadó érveket külön rendszerezzük. A második 60 percben a 

sablonunkat használva kialakítjuk az érveket, ezeket érvrendszerbe rendezzük. Majd egyéni 

munkában minden tanuló átnézi a szerepkörének megfelelő szöveget, kialakítja szövegének vázlatát 

az időkeretének megfelelően. Ezt követően csoportmunkában még példákat gyűjtenek a tanulók. 

Tanácsos először az állító, majd a tagadó oldalt elkészíteni. A szövegek memorizálása egyéni feladat.  

A téma felvezetése (15 perc) 

Anyaggyűjtés (45 perc) 

Állító érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Tagadó érvrendszer kialakítása (10 perc) 

Állító szövegkönyv készítése (20 perc) 

Tagadó szövegkönyv készítése (20 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A téma aktualitásának hangsúlyozása. Hogyan kapcsolódik a tanulók mindennapjaihoz a téma? 

Miért fontos foglalkozni a felvetett kérdéssel?  

Kérdésfeltevés  

Mi a véleménye a tanulóknak a témáról az előkészítő óra elején és végén? Mennyire tudtak az 

anyaggyűjtés, az érvrendszerek kialakítása közben mindkét oldallal azonosulni?  

Értékelés  

Eredményes az előkészítő munka, ha megértették a tételmondatokat, logikusan felépített 

érvrendszert alakítottak ki, releváns példákat hoztak, ha mindkét szerepkörrel tudtak azonosulni.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók csoportban és egyénileg anyagot gyűjtenek, majd ezeket szelektálják, csoportosítják, 

beillesztik érvrendszerükbe.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

Először az állító, majd a tagadó érvrendszereket alakítják ki csapatban, tanári segítséggel.  

Önálló munka és együttműködés  
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Csapatban dolgoznak, így gyűjtik az anyagot, alakítják ki az érvrendszert, de ezt követően mindenki 

a saját szerepkörének megfelelő szövegkönyvet egyénileg alakítja, melyet a csapat alakít.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az érvrendszerek kialakításánál használják az érvelési technikákat, majd ezeket a feltett kérdésekkel 

tesztelik.  

 

36. Disputa a tanulók által választott témában  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

A tanulók az előkészítő részegységben elkészítették az állító és tagadó érvrendszereket, sorsolással 

dől el a vita előtt, hogy állító vagy tagadó csapat lesznek. Hogyan tudnak azonosulni a szerepkörrel? 

Hogyan tudják az elképzelésüket megvalósítani?  

Fejlesztési célok  

Előadókészség, logikus gondolkodás, szövegértés, jegyzetelés, csapatmunka.  

Tevékenységek  

A vita előkészítése 10 perc  

Vita 60 perc  

A vita értékelése, bírói döntés indoklása 10 perc  

Az állító csapat önértékelése 10 perc  

A tagadó csapat önértékelése 10 perc  

Tanácsok, tanulságok a következő vitára 10 perc  

A téma lezárása, erkölcsi tanácsok, hasznos megoldások 10 perc 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

A vita megnyerése motiválja a tanulókat, hogy tudásuk legjavát mutassák a disputa során, melyben 

a bírót (tanárt) kell meggyőzniük. Az is motiváló, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, melyre a 

másik csapat a kérdezőnek hasznos választ adjon, s hogy ők úgy válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

azokat ne tudják ellenük használni.  

Kérdésfeltevés  

Hogyan valósítják meg a tanulók az előkészítés során készített tervüket? Hogyan adják elő az 

érvrendszert, a szerepkörüknek megfelelően vitáznak-e?  

Értékelés  
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A tanár a bíró, neki kell a vitában nyertes csapatot kiválasztani, mely döntését indokolnia kell. A 

tanulók értékelik saját teljesítményüket is, csapatukét is. Az értékelés lényeges, mert a következő 

vitákat ebből fejleszthetjük.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

A tanulók az előkészítő részegységben készített szövegkönyvet vázlatként használhatják, de nem 

olvashatják fel. A vita során a felkészülési idő alatt segíthetnek egymásnak, de a villámkérdéseknél 

már önállóan kell válaszolniuk.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A felépített érvrendszert, érveket, példákat tudniuk kell a disputázóknak használni. A cáfolatokat a 

vita során kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk a másik csapat támadható kijelentését, ezt a maguk 

javára kell fordítaniuk.  

Önálló munka és együttműködés  

Az előkészítő egységben és az időkérések során csapatban dolgozhatnak a tanulók, de a saját 

szerepkörben önállóan kell előadniuk a meghatározott időkeretben a szövegüket. Az egyéni 

teljesítményt is pontozza a bíró, de a csapat teljesítménye alapján dönti el, hogy ki nyerte a disputát.  

Érvelési technikák alkalmazása  

A disputa során gyakorlatban alkalmazzák az érvelési technikákat.  

 

36.+1 Értékelés, a tapasztalatok megbeszélése  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek  

Az értékelő órán tanári és önértékelés történik. Az eddigi témák, disputák alapján tanulságokat 

beszélünk meg.  

Fejlesztési célok  

Önértékelés, véleményalkotás, rendszerezés, előadói készség fejlesztése.  

Tevékenységek  

Az eddigi témák felidézése 20 perc  

A legemlékezetesebb vita értékelése 10 perc  

A versenytapasztalatok megbeszélése 10 perc  

Egyéni értékelés 20 perc  

A tanulók önértékelése 20 perc  

A csapatösszeállítás megbeszélése 10 perc  

Amiben jók vagyunk 10 perc  

Amiben fejlődnünk kell 10 perc  
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További tervek 10 perc  

Kérdésfeltevés  

Milyen hasznom van a disputából? Miben fejlődtem? Mit tudtam meg magamról?  

Értékelés  

A tanári értékelés mellett a tanulói vélemények, az önértékelés, a kortársak, csapattársak véleménye 

meghatározó. 

 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Adatok használata, anyaggyűjtés  

Az eddigi tapasztalatok összegzése, a munka, eredmények felidézése, rendszerezése történik.  

Érvek, ellenérvek, érvrendszerek kialakítása  

A tanulók elmondják véleményüket, a mindennapi szituációban is alkalmazzák a tanultakat.  

Önálló munka és együttműködés  

Közösen értékelünk, de egyéni vélemények is elhangzanak.  

Érvelési technikák alkalmazása  

Az értékelés, tervek készítésekor alkalmazzák ezeket a tanulók.  
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„Az én pénzem” tematikus foglalkozássorozat 
 

 

Összegzés 

Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe 

van abban, hogy a tanulók tudatos 

fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják 

a döntéseikkel járó kockázatot, a hasznot 

vagy a költségeket, egészséges vállalkozói 

attitűd alakuljon ki bennük. Ismerjék fel 

a fenntartható fogyasztás és az egyéni 

érdekeik kapcsolatát. Elősegíti, hogy 

képessé váljanak a rendelkezésükre álló 

erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén 

létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, 

hanem a társadalomé is. Ezért is fontos a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek 

fejlesztése. A személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének 

a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, 

marketinghatások és viselkedésmódok között. A modern alapműveltségnek szerves része kell, hogy 

legyen a közgazdasági szemlélet, a közgazdasági ismeretek egy bizonyos köre, hiszen felértékelődtek 

az ilyen irányú ismeretek.  

 

Cél és várható eredmény 

Az innovatív gondolkodásmód kialakítása, problémamegoldó képesség fejlesztése, aktivitás, 

motiváltság növelése. Csökkenti a szociokulturális hátrányokat, formálja a megélhetéshez, az 

Érintett terület: 8. évfolyam 

Tartalmi fókusz: A pénzügyi ismeretek bővítése. 

Kiemelt cél: A pénzügyi kultúra terjesztése, a gazdálkodás alapelemeinek elsajátítása.

Módszer: Tevékenykedtető tanulás, tapasztalatszerzés.

Időtartam: Alkalmanként 2*45 perc, 5 alkalommal
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aktív munkavállalóvá váláshoz kapcsolódó attitűdöket. Az élethosszig tartó tanulás 

fontosságának tudatosítása, a tovább tanulók arányának növelése. 

Óraszám 

Alkalmanként 2x60 perc, 5 alkalommal. 

Tantárgyi kapcsolatok 

Matematika, technika és életvitel, történelem, etika. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

A kompetencia alapú oktatás fő kulcskompetenciái között is fontos helyet foglal el a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése. A kezdeményezőképesség 

és vállalkozói kompetencia segíti az egyént abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és 

képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való 

beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén 

terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és 

képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. A vállalkozói 

kompetencia része a változáshoz való pozitív viszonyulás, az egyén saját – pozitív és negatív 

– cselekedetei iránti felelősség vállalása, a célok kitűzése és megvalósítása, valamint a 

sikerorientáltság. 

Előkészületek 

A tematika megvalósításához nem feltétel a szakirányú végzettség. Előnyt jelent, ha a 

megvalósító pedagógus rendelkezik pénzügyi ismeretekkel, de mindenképpen fogékonynak 

kell lennie a téma iránt. 

A megvalósítás során figyelembe kell venni, hogy a közgazdasági összefüggések bonyolultak 

és nehezen átláthatóak. A szemléltetésnek is speciális nehézségei vannak: 

- a gazdasági események nem „állíthatók elő”, még azonos feltételek esetén sem azonosak 

az eredmények, 

- nem függvényszerűek a kapcsolatok, hanem tendenciaszerűen érvényesülnek, 

- mivel folyamatok, ezért nem lehet statikus formában vizsgálni az eseményeket, 

- az ábrák leegyszerűsítik a valóságot. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően mégis arra kell törekedni, hogy a megtanulandó 

minél több külső érzékre gyakoroljon hatást. Könnyen értelmezhető rajzokkal, egyszerű 

ábrákkal segíthetjük a feldolgozást. Az alapfogalmak és alapösszefüggések, a gazdasági 

folyamatok logikájának megértését segíthetjük különböző szituációs játékokkal. 

Eszközök és anyagszükséglet 
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Csomagoló papír, színes tollak, blu-tack ragasztó, színes papírok, színes karton, fénymásoló 

papír, öntapadós jegyzettömb, számológép. 

A foglalkozások megtartásához olyan terem szükséges, ahol rendelkezésre áll laptop, 

interaktív tábla vagy projektor. Internet elérési lehetőség legalább két foglalkozáshoz 

szükséges, és ezen alkalmakkor jó lenne, ha a gyerekek rendelkezésére is állna számítógép, 

amelyen kipróbálhatnának néhány on-line pénzügyi játékot. 

Ha van rá lehetőség, érdemes megmutatni nekik a leggyakrabban használt banki 

nyomtatványokat, valamint a pénz eredetiségének vizsgálatát érdekessé teszi az UV lámpa 

használata.  

Források  

Dr. Roóz József: Vállalkozásgazdálkodási ismeretek, 

Pénziránytű alapítvány kiadványai, különösen a „Küldetések a pénz világában” című 

kiadvány. 

Néhány, a készüléshez jól használható internetes oldal: 

- www.mnb.hu 

- www.hvg.hu 

- www.napigazdaság.hu 

- www.ksh.hu 

- www.portfolio.hu 

- www.vg.hu 

Ötletek, tippek, változatok 

A tematika mellékleteként néhány ötletet adok a foglalkozások játékaihoz. Az adott 

gyermekcsoporthoz kell megfelelő játékos formát választani a téma könnyebb megértését 

segítve.  
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1. A tallértól a bankkártyáig 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Motivációs beszélgetés, a téma iránti érdeklődés felkeltése. A szóbeli megnyilvánulás ösztönzése. 

A pénz célja, funkciója és máig tartó fejlődése. 

Fejlesztési célok 

A pénzügyi kultúra elsajátításának fontossága. 

Tevékenységek 

1. Mi a pénz? Beszélgetés önkéntes válaszadással (5 perc) 

A pénz általános csereeszköz. Azonnal felhasználható bármely termék, szolgáltatás megvásárlására, 

adósság megfizetésére. A pénz olyan fizetési eszköz, amely az árucsere közvetítő eszközeként 

szolgál és széles körben elfogadott. Megjelenési formáját tekintve lehet készpénz (bankjegy, érme) 

és számlapénz. 

2. A pénz fejlődéstörténete: árupénz: az árutermelők áruikat közvetlenül cserélték ki egymással, arany-, ezüstpénz, 

papírpénz, bankjegy (nemesfémre beváltható), papírpénz, bankjegy (nemesfémre nem váltható be) (15 perc) 

3. A magyar bankjegyek felépítése, biztonsági elemei (25 perc) 

Milyen papírpénz címletekkel találkozol a vásárlás során? 

Milyen biztonsági elem alapján állapíthatod meg, hogy valódi-e a tulajdonodban lévő bankjegy? 

- Átnézetben: vízjel, biztonsági szál, illeszkedő jel, 

- Mozgatással, tapintással: színváltó nyomat, mikro írás, 

- UV fényben: UV-motívum, jelzőrostok, sorozatszám.  

4. A bankrendszer felépítése, működésük, bankműveletek (25 perc) 

A bankrendszer egy ország pénzügyi intézményeinek összessége. A bank olyan intézmény, amely 

üzletszerűen nyújt hitelt és fogad el betéteket a nyilvánosságtól. Magyarországon a bankrendszer 

1987 óta kétszintű: a központi bank csak a kereskedelmi bankokkal és egyéb hitelintézetekkel áll 

kapcsolatban, a gazdasági szereplők csak a kereskedelmi bankokhoz és egyéb hitelintézetekhez 

fordulhatnak.  

Hazánkban a központi bankot MNB-nek nevezik. A jegybank elnevezés arra utal, hogy ez a 

központi bank bankjegy kibocsájtási monopóliummal rendelkezik. A jegybank feladatai: készpénz 

kibocsájtása, elszámolási rendszerek működtetése, deviza tartalék kezelése, árstabilitás fenntartása, 

pénzforgalom szabályozása, a bankrendszer stabilitásának védelme, a kereskedelmi bankok 

számláinak vezetése, felügyelete. 

A bankrendszer második szintjén elhelyezkedő pénzügyi intézmények működésére jellemző, hogy 

nyereség érdekeltek, önállóan gazdálkodnak, a társasági forma jellemző rájuk, vegyes profilúak, 

területi kötöttség nélküliek, a bankok között verseny van. 
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Bankműveletek: számlanyitás, betétgyűjtés, pénzalapok kezelése, értékpapírok kibocsátása, 

hitelnyújtás, banki szolgáltatások (pénzváltás).  

5. Pénzforgalom lebonyolítása (20 perc) 

A mai modern pénz készpénz és számlapénz formájában létezik. A bankszámlapénz nem kézzel 

fogható pénz, csak elektronikus jel formájában létezik. Akinek bankszámlája van, az készpénz 

nélkül is tud fizetni. Használhat bankkártyát, és adhat átutalási megbízást is. A pénzügyek 

intézhetők az internet segítségével is.  

6. Bankkártya (25 perc) 

Személyhez kötött fizetési eszköz, amellyel a birtokosa a bankszámlája terhére készpénzt vehet fel 

vagy közvetlenül fizethet. Jellemzői: 

- nemzetközi szabványos méret 

- adatok tárolása a mágnescsíkon vagy mikro chipen 

- az ügyfél a kártyabirtokos, nem tulajdonos 

- PIN kód biztosítja a biztonságos használatot. 

Bankkártyákat a hazai bankok 1989-től bocsájtanak ki. Bankkártya segítségével a kártyabirtokos 

csak a tényleges vásárlások és az igénybe vett szolgáltatások ellenértékét rendezheti, továbbá 

készpénzt vehet fel bankjegykiadó automatákból. Lehet betéti kártya, amely mögött betétszámla áll, 

illetve hitelkártya: hitelkeret áll mögötte. 

7. Készpénz nélküli fizetési módok (20 perc) 

Az átutalás a legelterjedtebb készpénz nélküli fizetési mód. Az átutalás legfontosabb sajátossága, 

hogy a fizetést mindig a vevő, a kötelezett kezdeményezi. Előnyei, hogy bármilyen jogcímű fizetést 

ki lehet ily módon egyenlíteni, nincs összeghatárhoz kötve, technikailag bonyolítása egy egyszerű 

banki formanyomtatvány, az úgynevezett átutalási megbízás segítségével történik. Az átutalási 

megbízáson a vevő (adós) megbízza a bankját, hogy a számlája terhére meghatározott összeget 

fizessen a szállító (jogosult) számlájára. A megbízás lehet egyszeri vagy rendszeres. 

A beszedési megbízás (inkasszó) olyan fizetési mód, ahol a jogosult megbízza a bankját, hogy a 

számlája javára és az adós terhére meghatározott összeget szedjen be. Általában felhatalmazó 

levélen alapul. A lakosság körében leginkább a közüzemi díjak (villanyszámla, vízdíj, stb.) 

alkalmazzák. 

 

2. Hogyan dolgozik a pénz?  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Mikor mennyit ér a pénz?  

Tervezés, előrelátás, gondoskodás, biztonság. 
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Fejlesztési célok 

A pénzzel való felelős gazdálkodás megalapozása, annak megértése, hogy vásárlásaiknak, 

kiadásaiknak egyensúlyban kell lennie a bevételeikkel. 

Tevékenységek 

1. A pénz időértéke, infláció (30 perc) 

A pénzt elsősorban arra használjuk, hogy vásárolhassunk a segítségével. A termékek árát is pénzben 

fejezik ki. Ezzel válik lehetővé az, hogy a különböző áruk és szolgáltatások értékét össze tudják 

hasonlítani egymással. Pénzben fejeződik ki az is, hogy ki mennyi jövedelemhez jut. Ha hitelre 

vásárol valaki, előbb megkapja az árut, és csak később kell fizetnie, de akkor már a kamattal növelt 

vételárat. Bért is többnyire csak havonta egyszer fizetnek, utólag. Ilyen esetekben a pénz nem akkor 

kerül egyik szereplőtől a másikhoz, amikor az áru átadása vagy a munkavégzés megtörténik, a két 

folyamat időben elválik egymástól. Ha a pénzt félretesszük, tartalékot képezünk váratlan 

élethelyzetekre, vagy összegyűjtjük későbbi vásárlásra, akkor az vagyonná válik. Az összegyűjtött 

pénzt célszerű pénzintézetekben elhelyezni, ahol szakszerűen be tudják fektetni, így a vagyon értéke 

nem csökken. Az infláció az a folyamat, amelynek során az áruk és szolgáltatások ára tartósan és 

folyamatosan emelkedik. Ezzel együtt a pénz vásárló értéke csökken.  

2. Bevételek (30 perc) 

A társadalom legkisebb gazdálkodó egysége a család. A család bevételeinek nagyobb hányada 

többnyire a munkabérből származik. A munkabér a munkáért kapott juttatás, ami lehet havi bér, 

órabér, vagy teljesítménybér. A szerződésben megállapított összeget nevezzük bruttó bérnek. A 

mindenkori rendeletek szabályozzák, hogy a munkavállalóknak milyen járulékokat kell fizetniük a 

különböző állami alapokba. A járulékok mértékét százalékos formában határozzák meg, ezzel 

biztosítva az egyenlő teherviselést. Mindenkinek fizetnie kell személyi jövedelemadót, 

egészségbiztosítási, valamint nyugdíjjárulékot. A kötelezően fizetendő járulékokat a munkaadó 

levonja a bruttó bérből, és átutalja az állami költségvetés megfelelő számláira. A levonások után 

megmaradt bért nevezzük nettó bérnek, ezt fizetik ki a dolgozóknak jellemzően átutalással 

bankszámlára. 

A család bevételeit növelhetik a különböző úgynevezett szociális juttatások. Ezeknek az a szerepük, 

hogy segítse a nagyobb „terhet” cipelő családokat, például a gyermeket nevelő családokat családi 

pótlék kifizetésével, illetve családi adókedvezménnyel támogatja az állam. 

3. A családi költségvetés tervezése (30 perc) 

A jövedelem ésszerű elköltését nevezzük gazdálkodásnak. Ahhoz, hogy a család szükségleteit a 

kellő időben ki tudjuk elégíteni, célszerű az úgynevezett háztartási könyv vezetése. Ebben a 

kiadásokat csoportosítva érdemes feljegyezni, ez lehetőséget ad a későbbiekben az esetleges 
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átcsoportosításra. A kiadások egyik lehetséges csoportosítása: rugalmas, rugalmatlan, rendszeres, 

alkalomszerű, váratlan. 

4. Befektetések, tartalékképzés, értékpapírok (30 perc) 

A befektetés a rendelkezésre álló pénz, vagyon felhasználása a jövőbeni hozam, vagyonnövekedés 

érdekében. A pénzt el lehet helyezni betétszámlán, amiért a bank kamatot fizet. Előnye, hogy 

bármikor hozzáférhető (likvid), hátránya az alacsony hozam. A magasabb hozam reményében 

értékpapírt lehet vásárolni. Legismertebb fajtái a kötvény, a részvény és az állampapírok. A kötvény 

egy értékpapír formájú hitel. Kibocsájtója, mint adós, arra tesz ígéretet, hogy a kötvényen 

feltüntetett összeget kamattal együtt visszafizeti a kötvény vásárlójának, vagyis a hitelezőnek a 

lejárat időpontjában. Kötvényt kibocsáthat az állam, de egy vállalkozás is (szabályozott keretek 

között). A részvény tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, amely a vállalkozás alaptőkéjének egy 

részét testesíti meg. A részvény tulajdonosa a vállalkozás tulajdonosává válik a részvény 

névértékének arányában. A vállalkozás nyeresége esetén osztalékra jogosult. 

 

3. Hitelek a családi gazdálkodásban. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Vegyem? Ne vegyem? Vásárlói döntések és a családi költségvetés. 

Fejlesztési célok 

A tudatos, pénzügyi döntéseit mérlegelni képes magatartás igényének kialakítása. 

Tevékenységek 

1. Mikor van szükségünk hitelre? (20 perc) 

A hitel kölcsönadott pénz, amelyet kamattal és egyéb költségekkel együtt kell visszafizetni. Hitelre 

akkor van szükség, ha a megtakarítások nem elegendőek a tervezett vásárlásra. Ez lehet például 

lakás, gépkocsi, tartós fogyasztási cikk vásárlása, vagy egy szolgáltatás díjának (utazás, egyetemi 

tandíj) kifizetése. Aki hitelt vesz fel, az vállalja, hogy a jövőbeli jövedelméből fizeti vissza a kölcsön 

összegét, a kamatokat és az egyéb költségeket. 

2. A hitelek csoportosítása (15 perc) 

A bankok igyekeznek minden igénynek megfelelni, ezért nagyon sokféle hitelt kínálnak. A 

lakosságnak nyújtott hitelek legfontosabb csoportjai a fogyasztási célú hitelek, a lakásvásárlásra, 

felújításra nyújtott hitelek, a felsőoktatásban tanulók számára kínált diákhitelek, illetve a szabadon 

felhasználható hitelek. 

3. A hitelszerződés feltételei (15 perc) 

A hitelezés egy megállapodás. A hitelszerződés része az adós és a hitelező megnevezése és adatai, 

a kölcsönadott pénz összege és pénzneme, a visszafizetés ütemezése, a törlesztés nagysága, a kamat 
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és egyéb költségek nagysága, az önerő összege és a banki biztosítékok felsorolása. A szerződés 

fontos része a nemfizetés következményeinek rögzítése is. 

4. A hitelek összehasonlítása: THM (15 perc) 

A THM rövidítés, ami teljes hiteldíj mutatót jelent. Ez a mutató a hitel kamatát és az összes ügyfelet 

terhelő költségét (hitelbírálat díja, kezelési, folyósítási költségek, közjegyző díja) fejezi ki százalékos 

formában a hitel összegéhez viszonyítva, ezzel segítve a hitelek összehasonlítását. 

5. A hitel kockázatai (25 perc) 

A hitelezés a hitelt felvevő, illetve a bank számára egyaránt kockázatos tevékenység. Az adós 

számára a legnagyobb kockázat, hogy nem tudja a hitelt törleszteni, mert megváltoztak a bevételei, 

vagy mert megemelkedett a fizetendő összeg. A bank számára a legnagyobb kockázat, ha az adós 

nem fizeti vissza a kölcsön összegét. Aki magánszemélyként hitelt vesz fel, általában nem 

szakember, ezért különösen körültekintően kell eljárnia, és mérlegelnie a feltételeket. Lehetőség van 

arra is, hogy hitelbiztosítást kössön. A hitelező számára a kockázatcsökkentés legfontosabb módja 

a hitelt igénylők körülményeinek előzetes vizsgálata és minősítése. Gyakori az is, hogy már 

hitelnyújtáskor biztosítékokat kérnek. Kérhetik, hogy valaki vállalja el, hogy ha az adós nem fizet, 

akkor ő fizet helyette, vagyis legyen kezes. Jelzálogjogot is kiköthetnek. Ebben az esetben, ha az 

adós nem fizet, akkor a jelzálogként jelölt ingatlan részben vagy teljesen a banké lesz. 

6. Gazdasági vészhelyzetek a családban (30 perc) 

Minden családban előfordulhatnak olyan váratlan események, amelyek gazdasági nehézséget 

okoznak. Jövedelem kieséssel járnak a betegségek, a balesetek, a munkaképesség megváltozása és a 

munkanélkülivé válás. Váratlan kiadást vagy vagyonvesztést okozó helyzetek is előfordulhatnak: 

valami tönkremegy, betörés, természeti csapások. Hogyan lehet felkészülni ezekre? A társadalmi 

gondoskodás két nagy területe az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás. Ezek működését az 

állam jogszabályokkal és intézményekkel biztosítja. Ennek köszönhetően, ha jogosultak vagyunk, 

betegség esetén betegszabadságot, táppénzt, orvosi, kórházi ellátást kapunk. A dolgozni nem képes 

rokkant vagy idős emberek pedig nyugdíjra jogosultak. A munkanélküliek bizonyos feltételek esetén 

álláskeresési támogatást vagy segélyt kapnak. A kiszámítható eseményekre (gyermekek taníttatása, 

nyugdíj kiegészítés) tudatosan érdemes tartalékot képezni. A gazdasági nehézségekre való 

felkészülés másik lehetősége a biztosítási szerződés kötése. Ebben az esetben a biztosító társaság 

átvállalja a kockázatot, és ha az az esemény bekövetkezik, amire a biztosítást kötötték, akkor fizet. 

A magánszemélyeknek kínált legfontosabb biztosítások: személyekkel kapcsolatos biztosítások 

(életbiztosítás, betegség- és balesetbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, utasbiztosítás); vagyonbiztosítások 

(lakásbiztosítás, gépjármű biztosítás, mezőgazdasági biztosítás, felelősségbiztosítás másoknak 

okozott kárért). A biztosítások egyik különleges típusa a felelősségbiztosítás. Ennél a biztosításnál 
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a másnak okozott kár összegét fizeti ki a biztosító. Ezzel elsősorban azt segíti, akit a kár ért, de azt 

is, aki a kárt okozta, hiszen nem kell kártérítést fizetnie. Ilyen eset lehet például, ha eláztatjuk az 

alsóbb emeleten lakót, vagy gépkocsinkkal más autójában okozunk kárt. A felelősségbiztosítás 

megkötése a gépjárművek és bizonyos szakmák képviselőinek (például orvosok) esetében kötelező. 

 

4. Hogyan lehetek vállalkozó? 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A piac és azok szereplői. A gazdasági tevékenység és a mindennapi élet kapcsolata. 

Fejlesztési célok 

A gazdaság folyamatainak megismerése, a piac működési elvének megértése. 

Tevékenységek 

1. Vállalat, vállalkozói jellemzők (15 perc) 

Egy ország gazdaságának egésze a nemzetgazdaság. Egy nemzetgazdaság a háztartásokhoz 

hasonlóan saját erőforrásaira támaszkodik, és azokkal gazdálkodik. Egy nemzetgazdaság erőforrásai 

közé tartoznak a természeti erőforrások: a víz, a termőföld, az erdők, az ásványkincsek. Erőforrás 

a népesség munkavégző képessége, szaktudása, tapasztalata is. A tőke és a műszaki fejlettség szintén 

erőforrásnak számít. Az erőforrások külön csoportját jelenti a vállalkozói képességek köre, vagyis 

a gazdasági folyamatok szervezése, irányítása, a kockázatvállalás is. Napjainkra ezek az erőforrások 

kiegészültek az információval. 

A nemzetgazdaságban szüntelen körforgás van: a szükségleteket figyelembe véve termelnek és 

szolgáltatnak, a termékeket elfogyasztják, a szolgáltatásokat igénybe veszik, majd egy idő után új 

szükségletek keletkeznek. Ezzel a folyamat újra kezdődik. A körforgás mozgatórugója a 

szükségletek változása, ezért a termelés újratermelés. 

2. Piacgazdaság (15 perc) 

A piacgazdaság olyan gazdasági rendszer, amelyben a piaci kapcsolatok szerepe meghatározó. A 

piacgazdaság jellemzői: 

- A termeléshez szükséges eszközök magántulajdonban vannak, amelyeket haszon reményében 

működtetnek. 

- A vállalkozók a szükségletek kielégítésére törekszenek. 

- A vállalat a termékeit a piacon értékesíti. 

- A piacon verseny van. 

3. Kereslet, kínálat, ár (30 perc) 
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Egy termék keresletének nevezzük azt az árumennyiséget, amit a fogyasztó – különböző árak 

mellett – hajlandó és képes megvásárolni. A kereslet törvénye szerint alacsonyabb áron általában 

az emberek többet vásárolnak egy-egy áruból, míg magasabb árak esetén kevesebbet. 

A kínálat az az árumennyiség, amelyet adott árak mellett a termelők hajlandók és képesek előállítani, 

eladásra felkínálni. A kínálat törvénye szerint, ha nőnek a piaci árak, az eladásra kínált mennyiség is 

nőni fog.  

A piaci kereslet és kínálat alakulását az ár, az áru pénzben kifejezett értéke befolyásolja. A konkrét 

piaci árat viszont a kereslet és kínálat egymásra hatása határozza meg. 

A piaci verseny jó dolog, hiszen választási lehetőséget biztosít a fogyasztó számára. A termelőt és 

a kereskedőt arra ösztönzi, hogy az aktuális keresletet kielégítő korszerű termékeket gyártson vagy 

értékesítsen, lehetőleg alacsony költségekkel. A piaci verseny szigorú szabályok szerint működik, 

ezeket az állam határozza meg, és betartásukat felügyeli. Az állam nem szól bele a vállalkozások 

döntéseibe, nem utasítja őket, de ha megszegik a szabályokat, például a reklámjukkal becsapják a 

vevőket, felelősségre vonja őket. 

4. Vállalat, vállalkozás (20 perc) 

A vállalat, vállalkozás javakat előállító vagy szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezeti 

alapegység. Hosszú távon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra (növekedésre) törekszik. Ezért 

kockázatot is vállal. Döntően áru-pénz kapcsolatban van a környezetével: a fogyasztókkal, mint 

vásárlókkal, szállítóival, a pénzintézetekkel, és a saját munkavállalóival. Eközben teljesíti küldetését: 

a társadalmi szükségletek kielégítésében való aktív részvételét. 

Vállalkozói jellemzők: kalkulált kockázatviselés; kreativitás és innováció képesség; önállóság; 

eltökéltség, kitartás, hit a sikerben; az önmegvalósítás és a növekedés vágya; kezdeményezőkészség 

és személyes felelősség; kitartó, folyamatos probléma megoldás; tolerancia a bizonytalanság, a 

stressz és a kudarc iránt; önbizalom és optimizmus; kemény munka; határozottság a 

döntéshozatalban. 

5. Vállalkozások csoportosítása (10 perc) 

Tulajdonforma szerint: magántulajdonosi; állami tulajdonosi; önkormányzati tulajdonosi; 

szövetkezeti tulajdonú; egyéb közösségi tulajdonosi; vegyes 

Szervezeti forma szerint: 

- egyéni vállalkozás 

- társas vállalkozások (pl. bt., kft., rt.), ezek gazdasági társaságok, de lehetnek még szövetkezetek, 

illetve non-profit társaságok (pl. alapítványok). 

Tevékenység jellege szerint: termelő; kereskedelmi; szolgáltató. 

Méret szerint: mikro; kis; közép; nagy. 
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6. Egyéni vállalkozó (15 perc) 

Vállalkozó az a személy, aki haszonszerzés céljából, kockázatot vállalva állít elő terméket, 

szolgáltatást, és ezeket a piacon értékesíti. Egyéni vállalkozó lehet, aki cselekvőképes, állandó 

lakhelye van és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Az egyéni vállalkozói tevékenység 

vállalkozói igazolvány birtokában folytatható, amelyet a székhely szerint illetékes település 

önkormányzatának jegyzője ad ki. Az egyéni vállalkozó személyesen is köteles részt venni a 

tevékenység folytatásában. Foglalkoztathat alkalmazottat, bedolgozót, családtagot. Az egyéni 

vállalkozó tartozásaiért teljes vagyonával korlátlanul felel. Az egyéni vállalkozás megszűnik a 

vállalkozói igazolvány visszaadása, visszavonása vagy a vállalkozó halála esetén. 

7. A vállalkozás alapításának folyamata (15 perc) 

- Vállalkozási tevékenység meghatározása (ötlet). 

- Vállalkozási tevékenység formájának meghatározása, amelynek szempontjai lehetnek: 

felelősség, induló tőke, adózási megfontolások, könyvvezetési megfontolások, üzleti 

tevékenység. 

- Az alapító okmány elkészítése, amelyet a vállalkozási formától függően társasági szerződésnek, 

alapító okiratnak, vagy alapszabálynak nevezünk. 

- Bélyegző készítése. 

 

5. A vállalkozás vezetése. Mennyire vagyok sikeres? 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet 

előnyei és hátrányai. 

Fejlesztési célok 

A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése. 

Tevékenységek 

1. Üzleti terv, piackutatás, termék meghatározás, értékesítés tervezés (20 perc) 

A vállalkozás alapításakor az üzleti terv készítése lehetővé teszi, hogy a vállalkozó megalapozottan 

indítsa meg üzleti tevékenységét. Az üzleti terv összefoglalja a kezdő vállalkozás számára a célokat, 

feladatokat, valamint a célszerű működés feltételeit és várható eredményességét. A piackutatás 

olyan komplex vizsgálat, amelynek célja, hogy konkrét termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan 

választ adjon az általános piaci helyzetről, keresleti és kínálati helyzetről, beszerzési lehetőségekről. 

A vállalkozásnak meg kell határozni, hogy melyik piaci igényeket akarja kielégíteni. A kiválasztás 

szempontjai: a versenytársak száma, a piacra be és kilépési korlátok, vevők és szállítók ereje, 

növekedési lehetőségek. A célpiac kiválasztása után pozícionálni kell a terméket, azaz meg kell 
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határozni a termék versenytársaihoz való viszonyát. Ez lesz az alapja a termék eladását elősegítő 

tevékenységnek, más szóval marketingnek. Két legfontosabb elme a termék és az ármarketing, 

vagyis a termék márkázása, csomagolása, címkézése, valamint a kínált termékek árának a 

meghatározása. Fontos még az értékesítési csatorna megszervezése, és az úgynevezett marketing 

kommunikáció, vagyis hogyan ismertetjük meg a vásárlókkal a terméket. 

2. Munkamegosztás a vállalkozáson belül (10 perc) 

A munkamegosztás az emberi tevékenységek, munkák részekre bontása, szakosodás a különböző 

feladatok elvégzésére, szakmákra, foglalkozási ágakra. A munkavállaló, vagy más néven alkalmazott 

az a személy, aki munkájával egy vállalkozás tevékenységében vesz részt, de nem annak a 

tulajdonosa. Munkaszerződéssel vagy megbízással alkalmazzák. A munkaerő gazdálkodás azt 

jelenti, hogy a megfelelő létszámban, megfelelő szaktudással rendelkező emberek álljanak 

rendelkezésre a termeléshez. 

3. Bérezési rendszerek (20 perc) 

A bérezési rendszer elemei: 

- alapbér: a kereset legjelentősebb összetevője, szabályait a bértarifa határozza meg, amely 

munkakör-értékelés rendszerére épül 

- pótlékok: az általánostól eltérő munkafeltételek esetén fizetett bér (túlóra, veszélyes munkakör) 

- prémium: előre meghatározott többletfeladat elvégzéséért kapott többletbér 

- jutalom: a tevékenység komplex, utólagos értékelése alapján kapott többletbér 

- kiegészítő fizetés: a törvényesen le nem dolgozott munkaidőre (évi rendes szabadság, fizetett 

ünnep) járó bér 

- teljesítménykövetelmény: az a munkamennyiség, amit az alapbérért megkövetelnek 

Formája szerint lehet időbér vagy teljesítménybér. Az időbér alkalmazása esetén a teljesítményt a 

munkavégzés időtartamával mérjük. Általában ott alkalmazzák, ahol a teljesítmény nem, vagy csak 

nehezen mérhető. Teljesítménybérezés alkalmazása esetén valamilyen előre meghatározott 

mennyiségi, minőségi, gazdasági követelmény teljesítésétől függ a bér. 

4. A minőség fogalma (15 perc) 

„A minőség: a használatra való alkalmasság.” (Juran) 

A minőség az egység (egyedileg leírható és vizsgálható folyamat, termék, szervezet, illetve ezek 

kombinációja) azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják azon képességét, hogy 

meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. 

A minőség szintjei: 

A termék/szolgáltatás, cég 

- megfelel a szabványok követelményeinek 
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- megfelel a használati alkalmasságnak 

- kielégíti a megfogalmazott vevői igényeket 

- megfelel a környezetvédelmi előírásoknak 

- megfelel a társadalmi elvárásoknak. 

A minőségbiztosítás a vevői megelégedettséget állítja a középpontba, ugyanakkor a cég valamennyi 

munkatársának a megelégedettségére is törekszik. 

5. A vásárlási döntés folyamata (5 perc) 

- szükséglet fellépése 

- információ gyűjtés 

- információ értékelése 

- fogyasztói döntés – vásárlás 

- termék megvétele után az elégedettség megállapítása. 

6. A munkanélküliség fogalma, okai (20 perc) 

Munkanélküliségen az értendő, hogy a munkaképes lakosságnak az a része, akik nem dolgoznak, 

de akarnak dolgozni, keresnek is munkát, de nem találnak munkahelyet. A munkanélküliség 

munkapiaci túlkínálat, mértéke a munkanélküliségi ráta. 

Munkanélküliség formái, okai: árupiaci kereslet elégtelensége; struktúra változások; technológiai, 

technikai fejlődés; reálbérek kiharcolt emelkedése; demográfiai tényező; önkéntes munkanélküliség; 

kényszerű munkanélküliség. 

A munkanélküliség leküzdésének eszközei: differenciált bérezés; célprogramok; állami 

megrendelések; közhasznú munkák; adópolitika. 

7. A vállalkozás sikerének összetevői (20 perc) 

A vállalkozás célja, hogy hasznot (profitot) termeljen. A profit nem más, mint az árbevétel és a 

költségek pozitív különbözete. A termeléssel vagy szolgáltatással kapcsolatban felmerülő összes 

költséget nevezzük a tevékenység ráfordításának, függetlenül attól, hogy azt mikor fizettük ki. A 

ráfordítás nagysága határozza meg azt a minimális árat, amelyért a terméket vagy szolgáltatást a 

piacon értékesíteni lehet. Például az egyéni vállalkozó teherfuvarozó, aki saját járművel dolgozik, a 

szállítási díjának megállapításához az üzemanyag költségen és a munkabérén kívül figyelembe kell 

vegye a jármű elhasználódását (amortizáció), valamint az időszakos fenntartási költségeket is: 

felelősség biztosítás, súlyadó, műszaki vizsga, kopó alkatrészek cseréje is. 

Nagyobb termelő cégeknél az úgynevezett fedezeti pont számítást alkalmazzák. Ennek lényege, 

hogy adott fix költségek mellett mennyi az a minimális termékszám, amelyet értékesíteni kell. A 

vállalkozás működése során ezt folyamatosan el kell végezni a termékszerkezet módosításához. A 

gazdaságtalanul gyártott termékek cseréjével megelőzhető a tőkevesztés. 
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8. Összefoglalás (10 perc) 

Az ember egyaránt része a gazdaságnak, a társadalomnak és a természetnek. Gazdasági szereplőként 

lehet például fogyasztó, munkavállaló, vállalkozó, adófizető, megtakarító, hitelfelvevő. Döntéseinek 

jelentős része gazdasági következményekkel jár a saját háztartására, a vállalkozásokra és a 

nemzetgazdaságra nézve. Megfordítva is igaz: az egyéni döntéseket számtalan gazdasági, társadalmi 

szereplő, tényező befolyásolja. Kölcsönös függésben, egymásra utaltságban élünk. 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A foglalkozássorozat témaválasztása már önmagában motiváló tényező a gyerekek számára. A 

pénzügyek a mindennapi életben is foglalkoztatják őket, ugyanakkor az általános iskolai tananyag 

nagy hiányossága ez a terület. Az aktuális témára a ráhangolást a mindennapi életből vett példák, a 

játékos gyakorlatok segítik. 

Kérdésfeltevés 

A ráhangolás feltétele a megfelelő kérdésfelvetés. Fontos, hogy az előzetes ismeretek előhívása után 

rá épüljön a már meglévő tudásra. 

Értékelés 

A foglalkozássorozat jellegzetessége nem teszi szükségessé a hagyományos értelemben vett 

értékelést. A szóbeli visszajelzések, megerősítések alkalmazása elegendő. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Problémamegoldás 

Költségvetés készítése, tervezés a jövőre, megtakarítások, hitelfelvétel. 

Önértékelés, önismeret 

Vállalkozás tervezése, mit termelnék, vagy milyen szolgáltatást nyújtanék? 

Önálló munka és együttműködés 

Munkamegosztás a vállalaton belül, a vezetői és az alkalmazotti szerep. 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

A foglalkozássorozat végére remélhetőleg bővül a gazdasági ismeretük, elősegítve ezzel a 

mindennapi életben történő könnyebb eligazodást. 
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Melléklet 

Szituációs játék I. - Családi döntéshozatal 

4 fős csoportok: apa, anya és két gyerek.  Családi tanácskozás történik a megtakarított pénz 

felhasználásáról. Feladat, hogy a meghatározott szerepben győzze meg a család többi tagját, hogy 

az ő elképzelése valósuljon meg. (A szerepeket és a szerepekhez kapcsolódó igényt borítékból 

húzzák a gyerekek.) 

 Te vagy az apa, a megtakarításból autót szeretnél. 

 Te vagy az anya, családi nyaralást szeretnél Ausztriában. 

 Te vagy az érettségi előtt álló gyerek, angol nyelvtanfolyamot és nyelvvizsgát szeretnél. 

 Te vagy a kisebb gyerek, új kerékpárt szeretnél. 

További szituációk lehetnek: 

 falugyűlés (externális hatások) 

 tőzsde-játék 

 álláskeresés – felvételi beszélgetés 

 családi költségvetés vitája 

 fogyasztói reklamáció 

Vállalkozás I. – Gyártás és értékesítés 

 Minden csapatnak a mellékelt vázlat alapján termékeket kell gyártania. Ezek a termékek a 

következők lehetnek: papírlapból készített csákó, repülő és hajó, amelyek különböző 

értékűek. Minden csapat maga dönti el, hogy milyen termékeket gyárt. 

 A gyártáshoz szükséges eszközöket a csapatok pénzért vásárolhatják meg. Megfelelő 

mennyiségű pénzhez jutni a gyártás kezdete előtt, az elméleti feladatok megoldásával lehet. 

 A piac képviselői (a felvásárlók) csak a megfelelő minőségű, azaz megfelelően pontosan 

hajtogatott termékeket veszik át; minőségi kifogás esetén az átvételi ár csökken. 

 Mivel a csapatok nem egyformán szerepelnek, eltérőek lehetnek később a rendelkezésükre 

álló eszközök mennyisége is, ezért a játék közben nincs megtiltva a csapatok közötti 

kereskedés. Eszközöket, anyagokat lehet egymástól vásárolni. 

 Játék közben a valós élethez hasonlóan változhatnak az árak, változhatnak a keresett 

termékek jellemzői, és változhat az egyes termékek iránti felvásárlói kereslet is, ezért fontos 

arra is figyelni, hogy a csapatok ne halmozzák fel a készterméket, hanem adják le a 
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felvásárlónak. A leadott termékekért a csapatok pénzt kapnak, amelyet ismételten 

visszaforgathatnak, vásárolhatnak érte alapanyagot. 

 A vetélkedőt az a vállalkozás (csapat) nyeri, amelyik a legnyereségesebben tudott termelni. 

 

A játék pénzegysége: bugi 

Árlista

Fehér papír 100 bugi/lap 
Olló 100 bugi 

Ceruza 50 bugi 
Vonalzó 50 bugi 

A játék közbeni változtatásnál: 

Piros papír 200 bugi/lap 

Átvételi árak: 

Piros hajó 550 bugi 
Piros repülő 500 bugi 
Piros csákó 400 bugi 
Fehér hajó 350 bugi 

Fehér repülő 300 bugi 
Fehér csákó 200 bugi 

 

Vállalkozás II. – Gyártás és értékesítés 

Minden csapatnak a mellékelt vázlat alapján termékeket kell gyártania. Ezek a termékek a 

következők lehetnek: papírból kivágott kör, négyzet, téglalap, háromszög, amelyek különböző 

értékűek. Minden csapat maga dönti el, hogy milyen termékeket gyárt. 

A gyártáshoz szükséges eszközöket a csapatok pénzért vásárolhatják meg. A megfelelő mennyiségű 

pénzhez jutni a gyártás kezdete előtt, az elméleti feladatok megoldásával lehet. 

A piac képviselői (a felvásárlók) csak a megfelelő minőségű, azaz megfelelő méretű termékeket 

veszik át, tehát pontosan kell mérni, rajzolni és ollóval kivágni, minőségi kifogás esetén az átvételi 

ár csökken. 

Mivel a csapatok nem egyformán szerepelnek, eltérőek lehetnek később a rendelkezésükre álló 

eszközök mennyisége is, ezért a játék közben nincs megtiltva a csapatok közötti kereskedés. 

Eszközöket, anyagokat lehet egymástól vásárolni, bérelni. 
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Játék közben a valós élethez hasonlóan változhatnak az árak, változhatnak a keresett termékek 

jellemzői, és változhat az egyes termékek iránti felvásárlói kereslet is, ezért fontos arra is figyelni, 

hogy a csapatok ne halmozzák fel a készterméket, hanem adják le a felvásárlónak. A leadott 

termékekért a csapatok pénzt kapnak, amelyet ismételten visszaforgathatnak, vásárolhatnak érte 

alapanyagot, illetve bármilyen eszközt. 

A vetélkedőt az a vállalkozás (csapat) nyeri, amelyik a legnyereségesebben tudott termelni. 

Az eszközök árai Átvételi árak 
Papírlap 200 Ft Téglalap 300 Ft 
Körző 300 Ft Négyzet 200 Ft 

Vonalzó 300 Ft Kör 500 Ft 
Ceruza 200 Ft Háromszög 150 Ft 
Olló 400 Ft   

Vállalkozás III. – Vállalkozás tervezése (költség, név, reklám) 

Képzeld el, hogy egyéni vállalkozó vagy, és mütyürkék gyártásával keresed a kenyered. Egy 

hónapban 800 mütyürkét vagy képes előállítani. 

A mütyürkék előállításának egy hónapra eső költségeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

Költség Érték (bugi/hó)
Bérleti díj (helyiségbérlet) 500 bugi 

Összes bérköltség és járulékai 700 bugi 
Anyagköltség 230 bugi 

Szállítási költség 60 bugi 
Rezsi (energia, telefon, stb.) 

költségek 80 bugi 

Reklám 30 bugi 

Feladat: 

 Határozd meg azt az árat, ami mellett árbevételeid éppen fedezik a felmerült költségeidet 

(azaz ahol a mütyürkék eladásából származó havi bevétel megegyezik a havi összes 

költséggel)! 

 Találj a mütyürkének egy konkrét formát, vagyis határozd meg, hogy mit is készítesz! 

 Adj nevet a vállalkozásodnak! 

 Reklámozd termékedet! 

 Tervezz emblémát! 

 Találj ki szlogent! 
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Dráma-Team – művészeti csoport 
 

Érintett terület:  5-8. évfolyam tanórán kívüli tevékenysége 

Tartalmi fókusz:  Bevezetés a színművészet világába, elméleti és gyakorlati oktatás 

segítségével a tanulók megismertetése a magyar nyelvű színjátszás 

lehetőségeivel 

Kiemelt cél:  A magyar kultúrtörténet megismertetése, közösségfejlesztés, tánc és 

mozgáskultúra bővítése 

Módszer:  Az elméleti és gyakorlati órák váltakozásával szórakoztató keretek között 

való tanulás 

Időtartam:  Alkalmanként 2×45 perc, összesen 30 alkalom

 

Összegzés: 

Alapvető cél, hogy a tanulók tudjanak 

térben tájékozódni, tudják a 

gondolataikat, érzelmeiket kifejezni, 

merjenek megnyilvánulni, nyilvános 

szerepléseken részt venni. 

Kommunikációs és együttműködési 

készségük fejlődjön. A szakkör 

lehetőséget ad a tanulóknak, hogy 

elméleti órák keretében 

megismerkedjenek a magyar 

kultúrtörténet fontos, meghatározó eseményeivel, szereplőivel. Megtanulhatják a hazai 

művészvilágban való kiemelkedő munkákért járó díjak közötti különbségeket. A több, mint 200 

éves magyar nyelvű színjátszás elemeivel is megismerkedhetnek, illetve tanulhatnak az elmúlt 

évtizedek legjelentősebb magyar szín- és táncművészeiről. Gyakorlati órákat két részletben 

lehetséges megvalósítani. A 2018/2019-es tanév őszi félévében az elméleti oktatás mellett egy 

színdarab megtanulása tervezhető megvalósításra. Fontosnak tartom, hogy ne a tanár jelölje ki a 

darabot, hanem több választási lehetőség közül választva, a gyerekekkel párbeszédet folytatva 

közös döntés szülessen. A darab megtanulását a szegedi Nemzeti Színház két színművészének 

segítségével lesz lehetőség megtanulni. Így a gyerekek testközeli élményből ismerkedhetnének meg 

a színjátszás fortélyaival. Szintén az őszi félév során tervezek egy előadás meglátogatását a szegedi 

Nemzeti Színházban, a darab megtekintése után pedig betekintést a kulisszák mögé. A tavaszi 
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félévben a hétköznapi szituációk megismerését, a helyes viselkedései formák megtanulását és az 

alkalmazkodás lehetőségét tartom fontosnak bemutatni. A jó idő beköszöntével különböző 

táncstílusok megismerésével, megtanulásával bővítem a szakkör lehetőségeit. Cél, hogy a tanulók 

különbséget tudjanak tenni a különböző zenei és táncstílusok között illetve, hogy egy zenés/táncos 

előadásra felkészüljenek. A szegedi és hatvani illetőségű Huckleberry Guys jazz zenekar segítségével 

zenei délutánok megvalósítására is törekszem, hogy a gyerekek közel kerülhessenek hangszerekhez 

és a zenéhez. Összefoglalva, fontosnak tartom, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek a magyar 

kultúra szélesebb köréből. Elméleti és gyakorlati órák alkalmazásával színessé, változatossá 

tehetőek a foglalkozások. A feladatoknak sokkal inkább ismeretterjesztő, mint kötelező 

jellegűeknek kell lenniük. Színészek és zenészek megismerésével pedig betekintést nyerhetnek a 

XXI. század művészeti világába. 

 

Cél és várható eredmény 

Célok a közösségépítés, a megfelelő önkifejezés, és a művészeti világba való betekintés 

lehetőségének megteremtése. 

Sikeresnek abban az esetben tekinthető a foglalkozás, ha egy színdarab megtanulása, előadása 

megtörténik. Továbbá, ha a gyerekek megismerkedhetnek zenészekkel, színészekkel, 

színházakkal, a magyar nyelvű színjátszás történetével.  

Óraszám 

2×45 perc, minimum 30 alkalommal. 

Tantárgyi kapcsolatok 

A foglalkozás kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom órákhoz, a hazai és külföldi irodalmi 

alkotások megismerésével, illetve a helyes, hangsúlyos beszéd megtanulása miatt. 

Kapcsolódik továbbá az ének-zene tantárgyhoz, mivel hangszerek segítségével tapasztalatot 

szerezhetnek a zene és az előadóművészet világából. Ugyancsak van kapcsolódás a 

testnevelés tantárgyhoz, mivel a tánc egy minden izmot megmozgató testedzési forma is, 

amelyben megfelelő mozgáskoordináció kialakítása az egyik legfontosabb szempont.  

Kompetenciák, készségek, képességek  

A szakkör növeli a tanulók lexikális tudását, versek, színdarabok, szerzők, színészek 

megismerésével. A beszéd miatt javul a gyerekek önkifejező képessége és ereje. A csoportos 

munka, a közös tánc és zenélés miatt a gyerekek közösséghez tartozása is növekedik. A tánc 

és színi előadás megtanulásával javul a gyerekek mozgáskoordinációja, határozottabb, 

egészségesebb mozgásra nevelhetők. Az elméleti és gyakorlati órák váltakozásával és 
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alkalmazásával a gyerekek kedvet kaphatnak más kulturális és művészeti munkák (festészet, 

jelmeztervezés stb.) megismerésére.   

Előkészületek 

Tematika megvalósításához szükséges ismeretek: 

- a magyar nyelv és irodalom területén szerzett átfogó tudás, a szép beszéd és a magyar 

kultúra szellemi értékeinek átadása érdekében 

- ismeretek a hazai és külföldi zene világában, a színjátszás különböző műfajainak 

megismertetése érdekében 

- tánc és dráma kategóriáinak ismerete, alaptáncok átadásának és a színpadra lépés 

szabályainak érdekében 

- alapvető történelmi ismeretek, a művészettörténet alapjainak ismerete 

Technikai feltétel: fűtött, tágas tanterem vagy tornaterem, ahol a téli viszonyok között is 

megtarthatóak a foglalkozások 

Eszközök és anyagszükséglet 

- gyors, megbízható számítógép 

- internet hozzáférés 

- wifi csatlakozási lehetőség a gyermekek számára (egyéni eszközeik használatához, az 

intézmény eszközeinek használatához, laptop, notebook, tablet) 

- működő projektor 

- intézményi vagy települési könyvtárhoz való hozzáférés 

- zene lejátszására alkalmas hangszóró 

- vonalas füzet 

- 2-3 db toll és/vagy ceruza 

- kényelmes, fűtött, a mozgást nem akadályozó tanterem vagy tornaterem 

- színielőadáshoz: jelmezek, dekorációs elemek  

Források 

- Szegedy-Maszák Mihály: A magyar irodalom történetei I.-II. 

- A magyar színjátszás története, elérhető online: 

http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/1.html 

- A magyar zene története, elérhető online: 

http://mek.niif.hu/02200/02228/html/04/23.html 

- Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos: 20. századi magyar történelem 1900-1994 

- Hont Ferenc – Gyárfás Miklós: Nagy magyar színészek  
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- A rendező művészete, online is elérhető: 

http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/2kotet/95.html 

- Sztaniszlavszkij módszer: https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztanyiszlavszkij-

m%C3%B3dszer  

Ötletek, tippek, változatok 

A szakkör sikeres működtetéséhez projekt formátumban elengedhetetlennek tartom 

minimum egy művészeti intézménnyel vagy kulturális tevékenységek folytató csoporttal való 

kapcsolat kiépítését. A jövőben érdemes lenne a kapcsolatfelvétel az MMA-val (Magyar 

Művészeti Akadémia), amely nemcsak anyagi, de megfelelő szakmai keretet is biztosíthatna 

az ország különböző intézményeiben zajló művészeti oktatáshoz. A magyar kultúra a modern 

Európa egyik meghatározó része. Nagyszerű szerzőkkel, előadóművészekkel és színházakkal, 

amelyek évről évre bizonyítják hazai és nemzetközi szinten is sikerességüket. Ahhoz, hogy ez 

az elkövetkezendő generációk számára is értéket hordozzon, fontos már az általános 

iskolákban megismertetni a gyerekeket hazánk művészeti múltjával és jelenével. A „tánc és 

dráma” órák ennek tökéletes eszközei lehetnének.  

 

1. Bevezetés, ismerkedés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A foglalkozás sikeressége csak akkor működhet, ha az azon résztvevő gyerekek kapcsolatba 

kerülnek egymással, megismerik egymást. Fontos, hogy a gyerekek között hosszútávon 

fenntartható ismeretségek jöjjenek létre az egyén és a közösség fejlődése érdekében. A játszva 

tanulás módszerét nagyban elősegíti, ha a gyerekek mernek egymással párbeszédet kezdeményezni. 

A kommunikáció és az önkifejezés fejlesztése. 

Fejlesztési célok 

Közösség megteremtése az egyéni önkifejezés lehetőségeinek fejlesztésével.  

Tevékenységek  

1 óra 2×45 perc 

1. óra: ismerekedés, kapcsolatteremtő játékok 

2. óra: kapcsolatteremtés, az énkép megjelenése 

3. óra: önismereti és csoportismereti játékok, csoportdinamika 

4. óra: mozgáskoordináció fejlesztése, bizalomjátékok 

5. óra: a tér kihasználása, együttműködés 

Összefoglalva: Az első öt alkalom az ismerkedést és az önkifejezést segíti. 
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2. A színjátszás alapjai  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Általános probléma, hogy a XXI. századi diákság jelentős része nem rendelkezik megfelelő 

ismeretekkel a hazai művészet, a magyar kultúra történetéről. Ennek hiányában pedig nem válnak 

kellően tájékozott felnőttekké. A szakkör második nagyobb egységében olyan elméleti ismereteket 

szerezhetnek a diákok, amelyekkel a korábbiakban nem rendelkeztek. 

Fejlesztési célok 

Lexikális ismeretek szerzése a diákok tudásának bővítése érdekében illetve, hogy a jövőben 

megtanulandó színdarabokat könnyebben sajátíthassák el.  

Tevékenységek 

1 óra 2×45 perc  

6. óra: a magyar színházak története 

7. óra: nagy magyar színészek 

8. óra: vitakultúra 

9. óra: irodalmi művek olvasása, elemzése, részletek megjelenítése 

10. óra: beszédgyakorlatok: kiejtés, hangerő, hangszín, artikuláció, beszéddallam 

 

3. A színjátszás mestersége  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A „tánc és dráma” szakkör egyik legfontosabb célja, hogy a diákok megszerzett ismereteiket 

hasznosítva megtanuljanak és előadjanak egy közösen kiválasztott színdarabot. Ehhez szükséges 

egy közös kirándulás/színházlátogatás megszervezése. A színdarab kiválasztásakor pedig szem előtt 

kell tartani, hogy olyan darab kerüljön előadásra, amelyet a gyerekek is örömmel adnak elő. 

Fejlesztési célok 

Önkifejezés közönség előtt. Egy színdarab megtanulásával és előadásával. 

Tevékenységek  

1 óra 2×45 perc 

11. óra: színházlátogatás/betekintés a kulisszák mögé 

12. óra: az előző alkalomkor szerzett tapasztalatok megbeszélése 

13. óra: olvasópróba 

14. óra: olvasópróba 

15. óra: olvasópróba 

16. óra: olvasópróba, színpadi mozgás 

17. óra: olvasópróba, színpadi mozgás 
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18. óra: olvasópróba, színpadi mozgás 

19. óra: olvasópróba, színpadi mozgás 

20. óra: színpadi próba 

 

4. Előadás, hétköznapi szituációk  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A korábban megtanult darab előadása akár iskolai, akár települési környezetben. Adott 

lehetőségekhez igazítva megyei és országos diáktalálkozón való fellépés. A szakkör második felében 

pedig a különböző életszituációkhoz való alkalmazkodás, a helyes viselkedési formák megismerése 

nyer teret. 

Fejlesztési célok 

Önkifejezés közönség előtt. A mindennapok szituációinak megismerése és az azokhoz való 

alkalmazkodás elsajátítása. 

Tevékenységek  

(1 óra 2×45 perc) 

21. óra: főpróba 

22. óra: előadás 

23. óra: hétköznapi szituációs gyakorlatok, fókuszban a döntéshelyzetek kialakításával 

24. óra: vita, vitakultúra fejlesztése 

25. óra: mimetikus játékok, szituációs játékok 

 

5. Előadás, a szakkör befejezése  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Gyakori problémaként merül fel a diákok esetében a szegényes mozgáskoordináció és az alap 

táncformák ismeretének hiánya. A szakkör utolsó óráin elméletben és gyakorlatban is 

megismerkedhetnek ezzel a tanulók. Ekkor van lehetőség zenei akkordok elsajátítására a 

Huckleberry Guys zenekar közreműködésével. 

Fejlesztési célok 

Mozgáskoordináció fejlesztése, táncmozdulatok, kisebb koreográfiák megtanulása. 

Tevékenységek  

(1 óra 2×45 perc) 

26. óra: Huckleberry Guys, jazz, zene 

27. óra: a magyar néptánc 

28. óra: rocky zene és tánc  
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28. óra: keringők 

30. óra: Összefoglalás, tapasztalatok kicserélése, véleményezés 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Fontos, hogy a tanár minden esetben érdekes, a hétköznapokból vett példákkal segítse az óra 

menetét. Olyan példákat hozzon fel, amelyekkel a gyerekek akár vidéken is találkozhatnak. 

Ezenkívül az eszközhasználatnak is fontos szerepe van. A gyerekek használhassák saját elektronikai 

berendezéseiket a tanuláshoz. Videók, előadások nézése is segítheti a figyelemfelkeltést. 

A pedagógus is aktívan részt vesz a tanulásban, a tanulókkal együtt dolgozik. Az elméletben 

megtanultakat pedig minél előbb gyakorlatban is alkalmaztatja. 

Könyvtári és internetes hozzáférés segítségével a gyerekek hamar elmélyülhetnek az adott terület 

adott témájában. 

A pedagógus minden segítséget megad a szituációk megoldásához. A hangsúly az elméleti és a 

gyakorlati órák közötti átmenetben van. Fontos, hogy a diákok saját életükben is alkalmazni tudják 

a megtanultakat. Egy elméleti órát minden esetben egy gyakorlati kövessen, ahol alkalmazzák a 

korábban megtanultakat.  

Kérdésfeltevés 

Fontos, hogy minden órának legyen egy központi kérdése, amely köré szerveződik az adott óra. A 

kérdésekre közösen, véleménycserével keresünk megoldást, a másik gondolatainak elfogadásával. 

Az iskolai elektromos berendezések segítségével annak is van lehetősége elmélyülni az adott 

kérdésben, aki nem rendelkezik ilyen eszközzel. A diákoknak találkozniuk kell hétköznapi 

szituációkkal/problémákkal is, amelyeket az órán megbeszélnek és megtanulják a helyes kezelését 

akár a stresszes szituációknak is. (Pl. Betolakodnak a sorban elénk.) 

Értékelés 

Szóbeli és írásbeli értékelések gyakorlati alkalmazása, továbbá csoportmunka keretein belül a diákok 

is értékelhetik az óra menetét, egymást és adott esetben a pedagógust is. Fontos, hogy a sikeres 

együttműködés érdekében kölcsönös legyen az információáramlás az értékeléseket illetően. Írásbeli 

értékelés lehetőség szerint a KRETA rendszerében, a tanuló neve melletti feljegyzésekben is tehető, 

így a szülő is olvashatja gyermeke teljesítményét, illetve a dolgozatok értékelése is megtörténhet 

írásban. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Lexikális ismeretek elsajátítása/ meglévő tudás kibővítése 
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A színjátszás és a magyar kultúra megismerése nélkül a gyakorlati oktatás nehézségekbe ütközhet. 

Ennek elkerülése érdekében központi fontosságú, hogy a diákok elméleti ismereteket szerezzenek 

a magyar színjátszás alakjairól, az előadás módjairól és a kultúráról. Ennek megvalósítása 

elektronikus tanagyagok és könyvek közös használatával történhet. 

Empirikus alkalmazás 

Az elméleti órákon megtanult információ/tapasztalat gyakorlatban történő alkalmazása, a 

foglalkozást tartó pedagógus koordinálásával. 

Önálló munka, a kultúra művelése 

A diákok számára, egyénre szabottan, érdeklődésüknek és otthoni lehetőségeiknek megfelelően 

kutatási témák kijelölése. Pl. Különbség a bábjátékok és a pantomim előadás között? Ezt a diák 

meghatározott időn belül, pedagógusi vezetéssel, önálló témaként dolgozhatja ki és mutathatja be 

diáktársai részére. 

Célok elérése/megvalósítása 

A digitális eszközök, lehetőségek felhasználásával mindennapivá tenni a diákok számára a 

kultúra/színjátszás/művészetek iránti érdeklődést. Az olvasási, színjátszási, zenei gyakorlatok 

bevonásával a diák önkifejezése növekedhet, lelki fejlődése egyenletes irányba fordulhat, emellett 

lexikális és empirikus tapasztalatokkal gazdagodhat.  



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
321 

 

Ezt én is tudom…- felzárkóztató foglalkozássorozat 
 

Érintett terület: A 6. évfolyam számára – tanórán kívüli foglalkozás

Tartalmi fókusz: A hátrányos helyzetű és a nehezebben tanuló diákok felzárkóztatása a cél 

úgy, hogy az anyanyelvünkben közben otthonosabban, magabiztosabban 

mozogjanak. 

Kiemelt cél: Akkor érzi jól magát az ember, ha úgy érzi, érti az őt körül ölelő világot. 

Ehhez elengedhetetlen az anyanyelvünk megfelelő ismerete és használata. 

Ha a diák úgy érzi, ő nem a megfelelő módon használja nyelvünk, akkor 

egy gátlásokkal fog küzdeni, ami az élet minden területén előbb-utóbb 

jelentkezni fog. A foglalkozás célja, hogy ezt a gátat megszüntessük, és 

visszaadjuk a diákok önbizalmát. 

Módszer: Felfedeztető, kooperatív, az előzetes tudásra építkező módszerek 

Időtartam: 20×45 perc 

 

Összegzés 

Valamennyien tapasztaljuk, a tanítási 

folyamat egy-egy óráját egyre 

körültekintőbben kell 

megszerveznünk, hogy tanítványaink 

valóban aktív szereplők legyenek. A 

mai gyerekek mások, mint az egy-két 

évtizeddel ezelőtti diákok, másféle 

hatások érik őket. Pszichológiai 

felmérések igazolják, hogy napjainkban a gyerekeket hat másodpercenként érik új hatások. Ezzel a 

felfokozott életritmussal az iskolában folyó tanulás nehezen veheti fel a versenyt, de törekednünk 

kell arra, hogy minél hatékonyabb, változatosabb módszereket és munkaformákat alkalmazzunk a 

tanítási óráinkon. Őszintén kell beszélnünk arról a problémáról is, hogy egyre több diák fordul el a 

tudás megszerzésétől. Ezt pedagógusként semmiképpen sem nézhetjük tétlenül. Az anyanyelv 

ismeretére ez fokozottan vonatkozik. Ha valakinek hiányos az anyanyelvi kompetenciája a társainál 

nehezebben boldogul az életben. Aki nem tudja magát megfelelően kifejezni, nem érti az olvasott 

szöveget, az kudarcra van ítélve, ami az idő előrehaladtával egyre csak fokozódik. A 
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foglalkozássorozatban ezt szeretnénk orvosolni, és sikerélményekhez juttatni a diákokat. A tanórai 

keretek között sajnos nincs idő arra, hogy segítsünk azoknak a tanulóknak, akik lemaradnak, vagy 

nem értik a tananyagot. Ez a foglalkozássorozat segít ezen a problémán. 

Hatodik évfolyamos diákok számára íródott a tematika. Miért pont a 6. évfolyam? A válasz 

egyszerű. Már megtörtént az átmenet a felső és az alsó tagozat között, nyugalmasabb időszak 

következik a diákok számára. A hatodikos tananyag alapos ismeretét a későbbiekben is 

kamatoztatni tudják majd. A szófajok alapos megismerése legalább két okból is hasznos: az alsó 

tagozatból hozott hiányosságokat bepótoljuk és a 7. évfolyamra, a mondatelemzésre megfelelően 

alapokat rakunk le. 

Az anyanyelvi kompetenciához szorosan kapcsolódik a kommunikáció, a szövegértés, az 

önkifejezés képessége. A diákok egy részének nehézségei vannak az imént felsorolt képességekkel. 

Ennek eltérő okai lehetnek. Elsősorban a családi háttér, ami meghatározza a fiatalok szókincsét, 

attitűdjeit, hozzáállását a világ dolgaihoz. Fontos lenne mindenki számára a támogató családi légkör, 

a megfelelő barátok, pozitív életszemlélet. Sajnos sokan ezt nem kapják meg. Ebben az esetben van 

nagy szerepe a pedagógusnak. Ha sikerül a diákok rokonszenvét elnyerni, akkor képes lesz segíteni 

rajtuk, mert megbíznak benne, megértik, hogy csak a segítő szándék hajtja. 

Ennek a foglalkozássorozat a pedagógusának is a segítségnyújtás a vezérfonala. A tematika úgy lett 

felépítve, hogy nem csak a 6. évfolyamos tananyagra koncentrál. Az első alkalommal a tanulási 

technikák megismertetésével már könnyíteni tudunk a diákokon. A szóbeliséggel, a 

kommunikációval is foglalkozunk, ami a megfelelő önkifejezéshez elengedhetetlen. A szövegértés 

is szerepet kap, 3 alkalommal, különböző típusú szövegeket vizsgálunk, értelmezünk. Közben végig 

arra törekszünk, hogy felszabadult légkörben teljenek az órák, hogy mindenki őszintén, nyíltan 

megnyilvánulhasson. A célunk, hogy a 20. alkalom után magabiztosabb nyelvhasználókkal zárjuk le 

a foglalkozást.  

 

Cél és várható eredmény 

Általános iskola felső tagozatában a nyelvtan tananyag sok és nehéz a mai diákok egy 

részének. Szinte minden osztályban vannak diákok, akik már a tananyag elejétől kezdve nem 

tudják követni a tempót és lemaradnak. Sikerélményük nincs, kudarcnak élik meg a tanulást. 

Az ő számukra sokat jelenthet, ha rendszeres időközönként felzárkóztató foglalkozáson 

vehetnek részt, ahol pótolni tudják a fennálló hiányosságaikat. 

A tematika alkalmazásával lehetőség nyílik a sikerélmények átélésére és használható tudás 

megszerzésére ezeknek diákoknak is. Eredményesnek tekinthető a tematika akkor, ha sikerül 
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a hiányosságokat pótolni, sikerélményekhez juttatni a gyerekeket, akiknek ezzel az 

önbizalmuk, önértékelésük is megnőhet. 

Óraszám 

20 alkalom, alkalmanként 45 perc 

Tantárgyi kapcsolatok 

A szövegértés, a helyesírás, a szólások és közmondások kapcsán több más tantárggyal (pl. 

földrajz, néprajz, történelem, zenetörténet…) kapcsolatba kerülünk. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

A foglalkozások alatt több kompetenciaterület és képesség kerül fejlesztésre: kommunikáció, 

komplex gondolkodás, problémamegoldó készség, szociális kompetencia, beszédkészség, 

anyanyelvi kompetencia.  

Előkészületek 

A foglalkozássorozat vezetése elsősorban magyar szakos kollégáknak készült. A 

foglalkozások nagy része az anyanyelv alaposabb megismerését szolgálja. 

A foglalkozások minimális előkészületet igényelnek: időnként a táblára kell előre felírni 

szöveget, kártyákat kell készíteni, képeket nyomtatni, feladatokat másolni. Minden tanuló kap 

egy mappát, melybe gyűjtheti azokat a fénymásolatokat, képeket, feladatokat, 

fogalmazásokat, szövegértéseket. 

Eszközök és anyagszükséglet 

A tematika megvalósításához nem sok eszközre van szükségünk: papír, toll, színes ceruza, 

blu-tack, ragasztó, mappa 

Források  

- Magyar nyelv és irodalom 6. évf. Klett Kiadó 

- Kompetenciaalapú feladatsorok magyarból 5. és 6. osztályosoknak Klett Kiadó 

- Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. Apáczai Kiadó, 2013 

- Takács Marianna: Hej, írás, helyesírás! 6. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2012 

- Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás 6. Apáczai Kiadó, 2013 
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1. Hogyan tanuljak hatékonyan? 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A diákok sokszor azért nem tudják a tananyagot megtanulni, mert nem rendelkeznek megfelelő 

tanulási technikákkal. A foglalkozássorozat legelején ezekkel a módszerekkel ismerkedhetnek meg 

a diákok. 

Fejlesztési célok 

A saját tanulási technika megtalálása, új tanulási technikák megismerése 

Tevékenységek 

1. Előkészület (3 perc) 

A padokat körbe rendezzük, így ülünk le a székekre. 

2. Bemutatkozás (3perc) 

A felzárkóztató csoportunk megalakulása, céljának ismertetése.  

3. Kinek mennyire jó a memóriája? (3 perc) 

Körben ülünk. Én mondok egy szót. A mellettem ülő megismétli az én szavamat és hozzáteszi a 

saját szavát. Így haladunk tovább, egyre több szót kell megjegyezni és visszamondani. A végén 

kiderül, kinek milyen jó a memóriája. 

4. Ki hogyan szokott otthon tanulni? (3 perc) 

Mindenki elmondja, hogy hogyan, milyen körülmények között (pl. zenehallgatás, sétálgatás…) 

szokott tanulni. 

5. A pókháló ábra alkalmazása az áttekinthetőség jegyében (7 perc) 

A tanár a táblára, a diákok a füzetükbe felírják a lap közepére az a szót, hogy tanulás. Ez a szó lesz 

a pókháló közepe, amiből kiindul a többi szó, kifejezés. Szépen, sorban mindenki elmondja és felírja 

a saját, tanulással kapcsolatos gondolatát, amit az előzőekben megosztott többiekkel. Ha mindenki 

szava felkerült, akkor kész az ábránk. 

6. Kulcsszavak szerepe (5 perc) 

Megbeszéljük, hogy az előbb leírt szavak kulcsszavak, melyek nagy segítséget nyújthatnak a 

tanulásban. Ezt követően egy rövid, 5-6 mondatos szöveget felolvasok. Mindenkinek 2-3 kulcsszót 

le kell írnia a füzetébe a szöveg tartalmáról. Ellenőrizzük. 

7. A vázlatírás rejtelmei (10 perc) 

Kapnak a diákok egy rövid szöveget, amit együtt elolvasunk. Ezt követően vázlatpontokba szedve 

leírjuk a füzetbe a lényeget – eközben megbeszéljük a vázlatírás hasznát, lehetőségeit. 

8. Ötletbörze (8 perc) 

Hasznos ötleteket kapnak a diákok, milyen apró praktikával, trükkel segíthetik a saját tanulásukat: 

- memóriakártyák készítése 
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- memorizálás képek segítségével 

- színek, szövegkiemelő használata 

- rímek, dallamok alkotása  

9. Összegzés (3 perc) 

Rövid összefoglalása, lezárása az első foglalkozásnak. Megalapoztuk a későbbiekre a tanulási 

technikákat. 

2. Szólások és közmondások 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A mai diákok egyre kevesebb szólást, közmondást ismernek. Annak, hogy minél választékosabban 

tudjuk magunkat kifejezni része ezeknek a nyelvi jelenségeknek a használata is. Segíti a logikus 

gondolkodást is, illetve egyes szólások, közmondások magyarázata lehetőséget nyújt néprajzi és a 

történelmi kitekintésre is. 

Fejlesztési célok 

A szókincs bővítése, nagyobb magabiztosság a kommunikációban. A logikus gondolkodás 

fejlesztését és a tantárgyak közötti kapcsolatokat is segíti. 

Tevékenységek 

1. Bemelegítés (7 perc) 

Előzetesen kiválaszt a tanár 8 közismertebb szólást és közmondást.  Ezeket felírja egy papírlapra, 

majd kettévágja a szöveget úgy, hogy mindkét papíron értelmes szó legyen.(Pl. Kihúz a csávából – 

Kihúz / a csávából). Összesen 16 kis papírunk lesz, amit lefordítva tartunk. Minden diák 2 cetlit 

húz, amit aztán meg is néz. Ezt követően meg kell találni a cetlik másik felét, hogy értelmet leljen a 

leírt szöveg. A már megtalált és helyes szólásokat, közmondásokat felragasztjuk a táblára egymás 

mellé. Amikor mind a 8 megfejtés megvan, megbeszéljük, hogy melyik mit jelent, mikor használjuk 

őket. Végül megállapítjuk, hogy ezen az órán a szólásokkal és közmondásokkal fogunk foglalkozni. 

2. Keresztrejtvény (5 perc) 

Minden diák kap egy keresztrejtvényt, amit először önállóan kell kitölteniük, később ellenőrizzük. 

Minden meghatározás 1-1 szólás vagy közmondás, amit 1, a meghatározásra leginkább jellemző 

kifejezéssel kell megfejteni. (Pl. Mással kapartatja ki a gesztenyét – kihasznál) 

3. Mit rejt a kép? (15 perc) 

A tanár kártyákat helyez fel a táblára (kb. 20 darabot). Ezeknek az egyik oldalán egy szám, a másikon 

egy kép található. A kártyákat úgy kell felrakni, hogy a képes fele legyen lefordítva, a diákok csak a 

számokat láthatják. A játék során mindenki tetszőleges sorrendben mondja a számokat. Amelyik 

számot kiválasztják, azt felfordítjuk. A kép segítségével szólásokat, közmondásokat kell 

mondaniuk. (Pl. egér a képen – Szegény, mint a templom egere. Vagy – Nincs itthon a macska, 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
326 

 

cincognak az egerek) Fontos elmondani, hogy nem csak egy jó válasz létezik. Először az kap 

lehetőséget a megfejtésre, aki a számot választotta. Ha nem tudja, vagy több jó megoldás is van, 

akkor a többi diák is lehetőséget kap a szereplésre. 

Ennél a feladatnál lehetőség nyílik egy kicsit mesélni egy-egy érdekesebb szólás, közmondás 

eredetéről. (Tantárgyközi kapcsolatok – néprajz, történelem) 

4. Érzelmek kicsit másképpen (7 perc) 

A tanár különböző érzelmeket, érzéseket sorol fel, amelyekhez különböző kifejezéseket kell 

társítaniuk a diákoknak, és ezt ki kell fejezniük egy-egy szólással, közmondással. ( Pl. szomorú – 

sírás – Itatja az egereket) 

5. Rajzra fel! (8perc) 

Minden diáknak ki kell választania egy szólást, közmondást és ahhoz 7-8 perc alatt kifejező rajzot 

kell készítenie. Ha mindenki elkészült egyesével megnézzük és kitaláljuk a képek jelentését. 

6. Lezárás (2 perc) 

Az óra rövid összefoglalása, lezárása 

 

3. A szavak világa, a szófajok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A magyar nyelv gazdag szókinccsel rendelkezik. Fontos, hogy egy-egy szituációban a megfelelő 

kifejezéseket használjuk. Lehetőség szerint színesítsük a beszédünket minél több szinonima 

használatával, hogy elkerüljük az egyhangúságot. Ezeket tudatosítani kell a diákokban is. A 

szóhasználatunk árulkodik személyiségünkről! 

Azokat a szavakat, melyeket ismernek a diákok, szófajokba lehet sorolni. Ennek a rendszerét is meg 

fogjuk vizsgálni az eddig tanultak alapján. 

Fejlesztési célok 

Szókincsbővítés, szinonimák alkalmazása, rendszerezési tevékenység erősítése. 

Tevékenységek 

1. Bevezető rész (3 perc): Asszociációs játék 

A tanár a foglalkozás elején mond egy szót. A diákoknak fel kell sorolniuk milyen szavak, 

kifejezések jutnak eszükbe az elhangzott szó kapcsán. (pl. iskola – óra, szünet, tízórai, napközi, 

dolgozat, felelés …..) 

2. Szinonimák, körülírások (7 perc) 

A tanárnál kártyák vannak, melynek az egyik oldalán kép van, alatta egy egyszavas meghatározással, 

a lap másik fele üres. Minden diák húz egy kártyát, megnézi, hogy mi van a képen. A feladat az, 

hogy szinonimával, vagy körülírással kell elmondania a többieknek, hogy mi van a kártyán – közben 
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nem mondhatja ki a kép alá felírt szót. (Pl. kutya van a kártyára felírva –eb, korcs, az ember legjobb 

barátja…) A feladat végén tudatosítani kell a diákokban, hogy minél választékosabban használják a 

nyelvet, ügyeljenek a szóismétlések elkerülésére! 

3. Szólánc (10 perc) 

Átismételjük az alsó tagozaton tanultakat az alapszófajokról. Ezt követően a szólánc nevű játékot 

játsszuk. Sorban haladunk. Az első diák mond egy igét. Amilyen hangra végződött a szó, olyan 

kezdőhanggal mondja a következő igét a második diák. (Pl. fut – tanul – lóg ….) Szép sorban 

haladunk, mindenkire sor kerül. Ez után ugyanezt eljátsszuk a főnévvel, melléknévvel, számnévvel 

is. 

4. Szófaj felismerő (10 perc) 

A tanulók ennél a feladatnál párban dolgoznak. Kapnak egy 8-10 mondatos szöveget és mellé 7 

különféle színű filctollat. A feladatuk az, hogy keressék meg, és más-más színnel húzzák alá a 

szövegben az igét, a főnevet, a melléknevet, a számnevet, a határozószavakat, az igeneveket és a 

névmásokat. Ha ezt sikerült megoldaniuk, akkor egy táblázatba be kell írniuk az egyes szófajokhoz 

tartozó szavakat. 

5. Alapszófajok (10 perc) – Házat építünk! Lerakjuk az alapokat! 

Az előző feladatban ráhangolódtunk az alapszófajokra. Most egy házat fogunk belőlük építeni. A 

tanár papírból téglákat készít, melyekre majd rá fogjuk írni a szófajok neveit. Ez előtt azonban 

megbeszéljük, hogy egy ház attól lesz erős, stabil, hogy megfelelő alapokra élül. Ezzel párhuzamot 

vonhatunk, hogy a nyelvünk alapját az alapszófajok használata biztosítja. 

Ráírjuk a papírtéglákra egyesével az alapszófajokat és közben egy pár gondolatot mondunk is róluk. 

A téglákat a táblára szépen egymás után felrakjuk úgy, hogy egy házat formáljanak. 

6. Összegzés, lezárás (5 perc) 

Megbeszéljük azt a kérdést, hogy lehet-e fontossági sorrendet felállítani az alapszófajok között? 

 

4. Szövegalkotási gyakorlatok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A mai diákok egyre nehezebben tudják magukat kifejezni. Sokszor csak tőmondatokat használnak, 

nincs logika a mondanivalójukban és a szóhasználatuk is korlátozott. A mostani foglalkozásnak az 

lenne a lényege, hogy érdekes kérdésekkel, feladatokkal megmutassuk, szöveget alkotni jó dolog. 

Fejlesztési célok 

Szövegalkotás, szókincs bővítése, logikus gondolkodás 

Tevékenységek 

1. Bevezető (5 perc) 
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Kezdésként mondatokat fogunk láncba fűzni. A tanár mond egy mondatot. A következő diáknak 

úgy kell a saját mondatát megalkotnia, hogy az kapcsolódjon (tartalmilag, grammatikailag) az előző 

mondathoz. Ezt a láncot addig folytatjuk, amíg mindenkire nem kerül sor. 

2. Tabu (5 perc) 

A nyár lesz a témánk. Minden diáknak mondania kell egy szót, ami eszébe jut a nyárról. Ezeket a 

szavakat jól láthatóan felírjuk a táblára. Miután ezzel végeztünk, jöhet a feladat: úgy kell 

mindenkinek egy-egy mondatot alkotnia a nyárról, hogy azokat a szavakat, melyeket felírtunk, nem 

használhatják. 

3. Ellentétek (10 perc) 

Mindenkinek írni kell egy rövid, 5-6 mondatos fogalmazást arról, amit a legkevésbé szeret csinálni 

a szabadidejében. Ezt követően úgy kell ugyanezt a fogalmazást megírniuk, hogy mindennek az 

ellenkezőjét kell állítaniuk. Nem szabad tagadószavakat használniuk! Ha kész, ellenőrizzük 

közösen. 

4. Visszaemlékezések… (8 perc) 

Mindenkinek el kell képzelnie, hogy nagymama/nagypapa korú lett. A jövőbeli unokák kérik, hogy 

meséljetek a gyerekkorotokról (8-10 mondat). Most ezt kell mindenkinek megtennie. Mivel ez egy 

visszaemlékezés, ügyelni kell rá, hogy az egész szöveg múlt időben íródjon.  

5. Érvelek amellett, hogy……(8 perc) 

Mindenki válassza ki a kedvenc tevékenységét. Képzeljék el, hogy a következő tanévtől iskolai 

tantárgy lesz belőle, ha sikerül meggyőzni az illetékeseket. Milyen érveket sorakoztatnátok föl? 

Először mindenkinek papírra kell vetni néhány érvet, majd szóban mondatokká kell fűzni. 

6. Szituációs játékok (7 perc) 

A tanár kártyákra 8-10 szituációt ír fel (pl. megbetegedtem, orvoshoz megyek; a boltban a 

pénztárnál derül ki, hogy nincs nálam elég pénz…..). Párba állnak a diákok, és kártyákat húznak. 

Ezután eljátsszák a szituációkat.  

7. Lezárás (2 perc) 

 

5. Az ige jellemzői 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ezen a foglalkozáson az igék szerepével, a mondatban betöltött szerepével foglalkozunk. Feladatok 

és példák segítségével mélyítjük el a diákok tudását. 

Fejlesztési célok 

Komplex gondolkodás, rendszerezés 

Tevékenységek 
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1. Bevezető rész (5 perc) 

Az előző alkalommal azt a feladatot kapták, hogy gondolkozzanak el azon, miért az ige szófajával 

fogunk először foglalkozni. Meghallgatjuk az ötleteket, melyekkel a diákok előállnak.  

2. Ige nélkül az élet…(10 perc) 

Az lesz a diákok feladata, hogy fogalmazzák meg, írják le egy napjukat úgy, hogy eközben nem 

használhatnak egy igét sem. 5 percet kapnak a feladatra, utána mindenki felolvashatja a munkáját. 

Ki fog derülni, hogy igék nélkül nem igazán tudunk fogalmazni. 

3. Mit fejezhet ki az ige? (15 perc) 

A táblára 4 oszlopot rajzol fel a tanár. Minden oszlopnak lesz elnevezése is: cselekvés, történés, 

létezés, állapot. A tanulók kártyákat kapnak, amiken különböző igék vannak. Minden diák 3-3 lapot 

kap. Ezután mindenkinek el kell döntenie, hogy a kártyáján szereplő igéket melyik oszlophoz 

helyezi el. 

Ha minden kártya felkerült a táblára, ellenőrzünk. Átnézzük, megbeszéljük, hogy melyik oszlopba, 

milyen szavak kerültek, mi a közös bennük, mikor használjuk ezeket az igéket. 

4. Szövegalkotás (10 perc) 

Két csoportra osztjuk a diákokat. Ugyanazt a feladatot kapják mind a ketten egy kis eltéréssel: egy 

rövid, 6-8 mondatból álló fogalmazást kell írniuk. Az első csoport csak cselekvést és létezést 

kifejező igéket, a második csapat pedig kizárólag történést és állapotot kifejező igéket használhat. 

7-8 percük van a feladat megoldására, utána ellenőrizzük. 

5. Lezárás – Miről árulkodnak az igék? (5 perc) 

Ez a feladat egyfajta átvezető gyakorlat a következő foglalkozáshoz. Felírja a tanár a táblára azt az 

igét, hogy tanultunk. Rá kell jönnünk, hogy milyen információkat rejt magában ez az egy szó. (Pl. 

cselekvést fejez ki, múlt idejű, kijelentő módú, többes számú az igénk) 

 

6. Az igeidők, igemódok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az igeidők és főleg az igemódok megfelelő alkalmazásával szokott probléma adódni. Vannak 

diákok, akik helytelenül használják az időt és a módot. Ezen a foglalkozáson lehetőség nyíli rá, hogy 

orvosoljuk ezt a hiányosságot. 

Fejlesztési célok 

Az igeidők és igemódok helyes használata. 

Tevékenységek 

1. Bevezető rész (8 perc) 
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Az előző alkalommal megfejtettük, hogy az ige több információt is magában hordoz. Ebből 

indulunk ki. A tanultunk igét felírjuk újra a táblára. Együtt megkeressük az összes lehetőségét annak, 

hogy milyen lehet még ez az ige, ha megváltoztatjuk az idejét, módját és a személyét, számát. (Pl. 

tanultunk – tanulunk, tanulj, tanult….) 

2. Az igeidők (15 perc) 

A tanulók kapnak egy 10-12 mondatos szöveget, amiben fel kell ismerniük és alá kell húzniuk az 

igéket. Ezután szét kell válogatniuk a szavakat az igeidőknek megfelelően. Ha ezzel is készen 

vannak, színes ceruzával meg kell keresniük a szavaknak a szótövét. Így jól látható képet kapnak 

arról, hogy melyik igeidőt mivel fejezi ki a nyelv.(A jelen időnek nincs toldaléka, a múlt idő –t/tt 

jelet kap, míg a jövő időt segédigével fejezem ki. 

3. -t vagy-tt? a múlt idő jele? (5 perc) 

6-8 ige segítségével bemutatjuk, hogy mitől függ, hogy –t/tt lesz a múlt idő jele. Pl. nézett, írt – jól 

látható, hogy ha mássalhangzó után áll a múlt idő jele, akkor –t, ha magánhangzó után, akkor –tt.   

4. Igemódok (8 perc) 

A tanár felír a táblára három szót: figyel, figyelj, figyelne. Mondatokba kell foglalni az igéket. 

Megállapítjuk mennyire más a jelentése, tartalma a szavaknak. Megkeressük a szótöveket, majd a 

toldalékot. Kiemeljük, memorizáljuk az egyes igemódok a toldalékait, alkalmazási lehetőségeiket. 

Ezt követően egy olyan rövid, 5-6 mondatból álló szöveget kapnak a diákok, melyet nekik kell 

kiegészíteniük úgy, hogy közben helyesen használják az igemódokat. 

5. Igei személyragok (7perc) 

Egy táblázat segítségével áttekintjük az igei személyragokat. Kiválasztunk egy szót, azt közösen 

elragozzuk és egy táblázatba beírjuk. Ez után megkeressük a szótövet és színessel kiemeljük a 

ragokat. 

6. Összegzés, lezárás (2 perc) 

 

7. Gyakorló óra 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az ige toldalékolása nagy kihívás a diákok számára. Miután átbeszéltük a szabályszerűségeket, úgy 

gondolom, érdemes egy órát rászánni az elméleti tudás gyakorlati alkalmazására is. A diákok előre 

elkészített feladatlapot kapnak, melyet különböző munkafüzetekből, könyvekből válogattam össze. 

A feladatokat a megoldások után közvetlenül ellenőrizzük, egyből kapnak visszacsatolást a diákok, 

hogy megfelelőek voltak-e a válaszaik. 

Fejlesztési célok 

A szabályok gyakorlatba történő átültetése. 
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Tevékenységek 

1. Bevezetés (5 perc) 

A tanár minden diák számára elmond egy igét, amiről mindent el kell mondaniuk. Kiegészíthetik 

egymás megoldásait. 

2. Egészítsd ki a szöveget a megadott igék múlt idejű alakjával! (5perc) 

Magyar nyelv és irodalom 6. oszt. Klett Kiadó 79.oldal 7. feladat 

3. A múlt idejű igék helyesírása. Válaszd ki a helyesen leírt változatot! (5 perc) 

Dörnyei László: Helyesírási gyakorlófüzet 6. oszt. Apáczai Kiadó 40. oldal 66/a feladat. 

4. Alakítsd át a kijelentő mondatokat úgy, hogy valamilyen feltételt kapcsolsz hozzájuk! Húzd alá feltételes mód 

jelét! (5 perc) 

Magyar nyelv és irodalom 6. oszt. Klett kiadó Bp. 79.old. 8. feladat 

5. Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó felszólító módú igealakokkal! (8 perc)  

Takács Marianna: Hej, írás, helyesírás! 6. oszt. Pedellus Tankönyvkiadó Kft. 129. oldal 7. feladat 

6. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék feltételes módú alakjával! (7perc) 

Takács Marianna: Hej, írás, helyesírás! 6. oszt. Pedellus Kiadó Kft. 128. old. 4. feladat 

7. Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó személyragokkal! (7 perc) 

Magyar nyelv és irodalom 6. oszt. Klett Kiadó Bp. 78. oldal 3. feladat 

8. Összegző feladat – Mit tudsz megállapítani a megadott igealakokból? (5 perc) 

Dörnyei László: Helyesírási gyakorlófüzet 6. oszt. Apáczai Kiadó 39. oldal 63. feladat 

9. Lezárás (2perc) 

 

8. A főnevek 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A főnevek világáról kapnak a diákok átfogó képet. Átbeszéljük, mit is fejeznek ki a főnevek, hogyan 

tudjuk őket csoportosítani és milyen toldalékokat kaphatnak. 

Fejlesztési célok 

Komplex gondolkodás,  

Tevékenységek 

1. Bevezető rész (10 perc) 

Felelevenítjük, hogy a főnév alkalmas arra, hogy az embert körülvevő világot megnevezze. Ehhez 

kapcsolódóan kapnak a tanulók egy szöveget, amelyben bizonyos szavak (főnevek pl. hajó, 

Amerika, elégedettség, bennszülött…) ki vannak emelve. A részletet alaposan el kell olvasniuk. Ezt 

követően az lesz a feladatuk, hogy át kell gondolniuk, mi a közös és mi a különbség a szavakban. 

2. A főnevek csoportosítása (8 perc) 
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Folytatjuk az előző feladatot, megpróbálunk különbségeket, eltéréseket találni a kiemelt 

főnevekben. Alapvetően két nagy csoportot kellene megtalálni: hogy mit fejeznek ki a szavak 

(élőlény, élettelen tárgy, gondolati dolog,) illetve, hogy kis- vagy nagy kezdőbetűvel (köznév, 

tulajdonnév) írjuk őket. 

3. A köznevek csoportosítása (7 perc) 

A diákoknak három csoportot kell alkotniuk. Mind a három csoport ugyanazt a 20 főnevet kapja 

meg egy papírra felírva. Az első csoportnak az egyedi neveket, a másodiknak az anyagneveket, a 

harmadik pedig a gyűjtőneveket kell kiválogatnia. Ha készen vannak a feladattal, ellenőrizzük. 

4. A főnév toldalékai (15 perc) 

Átismételjük az előző évfolyamokban tanultakat pókháló ábra segítségével. A képzőkkel kezdjük. 

Ezután kiválasztunk egy szót, és azt írjuk be a pókháló közepébe. Ehhez a szóhoz keressük meg 

külön a jeleket és külön a ragokat.  

Itt fel kell hívnunk a diákok figyelmét arra, hogy a –t az a toldalék, ami előfordul tárgyragként és a 

múlt idő jeleként is. Tudatosítsuk bennük, hogy melyik toldalék melyik szófajra jellemző! 

5. Lezárás – ország-város...(5 perc) 

A népszerű ország-város játékkal fejezzük be ezt a foglalkozást. 

  

9. A tulajdonnevek helyesírása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A tulajdonnevek helyesírása nagy kihívást szokott okozni a tanulóknak. Sokan azt gondolják, ők 

ezt úgy sem tudják megjegyezni. Pedig a helyesírásnak is megvan a maga logikája, amit meg is 

fogunk nézni.  

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkodás, tantárgyközi kapcsolatok – földrajz, irodalom… 

Tevékenységek 

A foglalkozás célja, hogy megmutassuk a diákoknak a tulajdonnevek helyesírásának szempontjait, 

rendszerét a megfelelő szemléltetéssel. 

1. Bevezetés (3 perc) 

Átismételjük, hogy a tulajdonneveknek milyen fajtáit ismerjük. Rá hangolódunk a mai órára. 

2. Személynevek (10 perc) 

Ezzel a témával kapcsolatban két feladatuk lesz a diákoknak. Először egy keresztrejtvényt kell 

megoldaniuk. (Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás 6. évf. tk. Apáczai Kiadó 2013 69. old.3. 

feladat) 
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Ezt követően kapnak egy 6-8 mondatból álló szöveget, amelybe megadott személyneveket kell 

behelyettesíteniük úgy, hogy az a kivel kérdésre válaszoljon. Ez a feladat lehetőséget nyújt, hogy a 

nem szokványos személynevekhez ragot kapcsoljanak. (Pl. Alexszel, Széll-lel…) 

3. A földrajzi nevek (15 perc) 

A földrajzi nevek helyesírási rendszerének a megértéséhez két térképet teszünk egymás mellé (az 

egyik egy domborzati térkép, a másik egy település térképe). Körbeálljuk a térképeket, a tanulóknak 

alaposan meg kell néznie, és meg kell találni az azonosságot és a különbséget. Így juthatunk el arra 

a felismerésre, hogy a természeti képződményeket és a közigazgatási képződményeket hogyan írjuk.  

Gyakorlásként megoldanak a diákok önállóan egy összefoglaló táblázatot. ( Széplaki Erzsébet: 

Nyelvtan és helyesírás 6. évf. tk. Apáczai Kiadó 2013 82. old. 9. feladat) 

4. Az intézménynevek helyesírása (7 perc) 

Képeket mutatunk a településünkön található intézményekről: iskola, könyvtár, cukrászda, áruház, 

élelmiszerbolt, állomás, rendelőintézet, fürdő…. A képekből két csoportot hozunk létre: a valódi 

intézményeket és az intézményszerű képződményeket. Bemutatjuk, hogy a két csoportnak miben 

tér el a helyesírása. 

5. Címek és díjak helyesírása. (8 perc) 

A tanárnak előzőleg már elő kell készítenie különböző folyóiratokat, regényeket. A diákoknak észre 

kell venniük, hogy a folyóiratoknak, újságoknak a címét másként írjuk, mint a regényekét. 

Megbeszéljük, hogy ez miért van. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a regénycímekhez hasonlóan 

írjuk a versek, ill. a zenei és a képzőművészeti alkotások címeit is. 

Ha az időnk engedi, hasonlóan járunk el a díjak, és a kitüntetések esetében is. 

6. Lezárás, összegzés (2 perc)  

 

10. A melléknevek 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szövegalkotás során ahhoz, hogy minél pontosabb, kifejezőbb képet, jellemzést tudjunk adni, 

ahhoz elengedhetetlen a melléknevek ismerete. Tulajdonságokat, minőségeket, ismertetőjegyeket 

fejeznek ki. Használatukkal tudjuk színesebbé tenni mondandónkat. Fontos tudatosítanunk a 

diákokban, hogy minél kifejezőbben beszélünk, írunk, annál könnyebben értetjük meg magunkat 

másokkal. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a szókincs bővítése elsősorban olvasással történik. 

Fejlesztési célok 

Szókincs bővítése, logikus gondolkodás. 

Tevékenységek 

1. Bevezetés (3perc) 
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Szóláncot játszunk. Az első szóban található utolsó hang lesz a következő szó első hangja. Csak 

mellékneveket lehet mondani.  

2. Miért fontosak a melléknevek? (12 perc) 

Két csoportra osztjuk a diákokat. Mind a két csapat kap egy-egy szöveget és egy rajzlapot színes 

ceruzákkal. Mind a két szöveg a tantermet mutatja be: az egyik csak minimális melléknév 

használatával, a másik sok melléknevet felvonultatva. A feladatuk az lesz, hogy miután elolvasták a 

szöveget, annak alapján kell megrajzolniuk a szobát. Ha kész, megnézzük a képeket és 

megbeszéljük, miért van akkora különbség köztük. Szép példája lesz annak, mennyire másként 

fejezzük ki magunk, ha több melléknevet használunk. 

3. Ki/mi vagyok én? (10 perc) 

Mindenki kiválaszt egy számára fontos személyt vagy tárgyat (olyat, aki/amit a csoport tagjai is 

ismerhetnek), és olyan leírást kell készíteni róla, hogy miután felolvassa, a többiek felismerjék, 

kitalálják kiről/miről van szó.  

4. A melléknév fokozása (8 perc) 

Ki kell egészíteni a szólásokat és közmondásokat egy-egy fokozott melléknévvel. (Magyar nyelv és 

irodalom 6 Klett Kiadó, Bp. 81. old. 2. feladat)  

Ki kell tölteni egy táblázatot a melléknevek fokozott alakjaival. (Magyar nyelv és irodalom 6 Klett 

Kiadó, Bp. 81. old. 3. feladat) 

5. Melléknévképzők (7 perc) 

Pókháló ábra segítségével összegyűjtjük a melléknévképzőket, majd példákat írunk fel. 

6. Befejezés, összegzés (2 perc) 

 

11. A melléknevek helyesírása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A melléknevek helyesírásánál elsősorban az szokott nehézséget okozni, amikor tulajdonnévből 

képezünk melléknevet. A mostani alkalom elsősorban ennek az elmélyítésére helyezi a hangsúlyt. 

Természetesen a logikus gondolkodásra ismét szükség lesz a szabályszerűségek megértéséhez. 

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkodás, tantárgyközi kapcsolatok 

Tevékenységek 

Ezen a foglalkozáson olyan feladatokat fogunk megoldani, átbeszélni, melyeket különböző 

könyvekből válogattam össze.  

1. Bevezetés (3perc) 
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Átismételjük az előző alkalommal megbeszélt melléknévképzőket. A továbbiakban ezzel fogunk 

dolgozni. 

2. Ellentétek (5 perc) 

Szavakat sorolunk fel, melyeknek meg kell alkotniuk az ellentétes jelentésüket az –atlan/-etlen 

képző segítségével. 

3. Kivételek (7perc) 

A –só/-ső végű melléknevek és az első sorszámnév felső-, ill. túlzófokú alakja rendhagyó, mert –

bb jel nélkül ejtjük, ha térbeli helyzet megjelölésére szolgál. Ki kell tölteni a táblázatot a példa 

szerint. (Dörnyei László: Helyesírási gyakorlófüzet 6. oszt., Apáczai Kiadó 2013, 22. oldal 42/d 

feladat) 

4. Kis vagy nagy kezdőbetű? (7 perc) 

Földrajzi nevek vannak felsorolva úgy, hogy a kezdőbetűi hiányoznak. A szavak fennmaradó 

részéből kell a diákoknak kitalálni, hogy milyen kezdőbetűt kell beilleszteni. Széplaki Erzsébet: 

Nyelvtan és helyesírás 6. évf. Apáczai Kiadó 2013, 92. old. 9. feladat) 

5. J vagy ly? (5perc) 

Ez egy pihentető feladat, miközben még mozoghatunk is egy kicsit. Megállapodunk abban, hogy 

ha olyan melléknevet mond a tanár, amiben j van, akkor állva maradnak, ha olyat amiben ly, akkor 

leguggolnak. 

6. Figyeld a szabályszerűséget! (12 perc) 

A feladat: figyelni, hogy a táblázatban milyen szabályszerűség figyelhető meg, és ami megváltozott, 

azt színessel át kell írni (Takács Marianna: Hej, írás, helyesírás! 6. oszt., Pedellus Tankönyvkiadó 

Kft., Bp., 2012, 86. old., 9/a, b feladat és a 88. old 14/a, b feladat) 

7. Intézménynevekből melléknév (5 perc) 

Egy táblázat segítségével nézzük meg, hogyan viselkednek az intézménynevek, ha melléknevet 

képzünk belőlük. Színessel kiemeljük a kezdőbetűket és a képzőket. ( Takács Marianna: Hej, írás, 

helyesírás! 6. oszt. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Bp. 90. old. 23. feladat) 

8. Összegzés, lezárás (2 perc) 

 

12. Számnevek 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Számneveket a mindennapi életünk során számtalanszor használunk: mennyiséget vagy 

sorrendiséget fejeznek ki. A helyesírásával általában nem szokott gond lenni, habár a számok 

folyóírással történő írásával lehetnek problémák, ezért erre külön figyelmet szentelünk. A dátumok 

helyesírását is itt nézzük át. 
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Fejlesztési célok 

Számnevek, dátumok helyesírása 

Tevékenységek 

1. Bevezetés (3 perc) 

Pár gondolattal felelevenítjük, amit alsó tagozaton tanultunk a számnévről. 

2. A számnevek csoportosítása (10 perc) 

Olyan közmondásokat, szólásokat gyűjtünk, amelyekben számnevek szerepelnek. Leírjuk őket, és 

aláhúzzuk bennük a számneveket.  Ezután csoportosítjuk őket. 

3. Toldalékok (10 perc) 

a, képzők: a sorszámnevek és a törtszámnevek képzett számnevek, mind a kettő alapja egy 

tőszámnév. A hányadik? és a hányad? kérdésre válaszolnak. Minden tanuló mond egy-egy példát 

sorszámnévre és törtszámnévre is. 

b, közép-és felsőfok jele: felhívjuk a figyelmet, hogy csak a sok és a kevés határozatlan számnév 

fokozható. Ezek közül a sok számnév fokozása rendhagyó – sok, több, legtöbb. 

c, ragok: a hányan? és a hányszor? kérdésre felelnek a raggal ellátott számnevek: hatan, heten, 

ötször, sokszor, hétszer 

4. Csekk kitöltése (10 perc) 

Előzetesen a postáról beszereztünk csekk szelvényeket, melyeket a diákokkal együtt fogunk 

kitölteni. Ez jó lehetőség lesz a számok helyes folyóírásának gyakorlására.  

5. Dátumok (10 perc) 

Mindenkinek le kell írnia a születése dátumát annyi féleképpen, amennyivel csak tudja. Utána 

ellenőrzünk és az összes lehetséges megoldást megkeressük együtt. 

6. Befejezés, lezárás (2 perc) 

 

13. A névmások I.  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A névmások feladata a „helyettesítés”. A névmásokat lehet személyek neve helyett használni, lehet 

velük kérdezni és rámutatni élőlényekre, tárgyakra, vagy gondolati dolgokra. Jelentésük mindig az 

adott beszédhelyzettől függ. Fontos, hogy a névmások megfelelő használatának az alapjait 

lefektessük. 

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkodás 

Tevékenységek 

1. Bevezető (8 perc) 
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Előzetesen felírunk a táblára egy rövid szöveget, melyben névmások is szerepelnek. Miután 

bevezetőként átismételjük, hogy a névmás helyettesítő szófaj, a táblán lévő szöveget át kell nézniük 

a diákoknak, és meg kell keresniük benne azokat a szavakat, melyeket úgy ítélik meg, hogy 

„helyettesítenek”.  

2. A személyes névmások (5 perc) 

Minden diáknak mondunk egy mondatot, melyben szerepel egy személyes névmás is. A feladatuk 

az lesz, hogy ismételjék el úgy a mondatot, hogy a névmásokat személyekkel helyettesítik. 

3. Mikor szükséges személyes névmást használnunk? (5 perc) 

A feladat az, hogy alá kell húzni a mondatokban a fölösleges névmásokat. (Magyar nyelv és 

irodalom 6. oszt. Klett Kiadó, Bp, 84. old. 3. feladat.) 

4. Személyes névmás táblázat (8 perc) 

A diákok kapnak egy táblázatot, melyet közösen töltünk ki. Az én, te, ő, mi, ti, ők személyes 

névmásokkal kell válaszolni a kit?, kivel?, kinek?, kitől?, kiben?, kérdésekre. Ez a táblázat segít átlátni 

a személyes névmások rendszerét. 

5. A birtokos névmás (8 perc) 

Fontos megértetnünk a tanulókkal, hogy a birtokos névmások egyetlen szóval helyettesítik a 

birtokost és a birtokot. Utalnak a birtokos személyére és számára, illetve a birtok számára is. Egy 

összefoglaló táblázatot töltünk ki. (Magyar nyelv és irodalom 6. oszt. Klett Kiadó, Bp, 85. oldal, 1, 

2. feladat) 

6. A kölcsönös névmás (4 perc) 

A kölcsönös névmás azt fejezi ki, hogy két vagy több személynek a cselekvése egymásra irányul. 

Egyetlen ilyen névmásunk van: az egymás. Gyakorlásként 2-2 összetartozó mondatot mondunk, 

melyeket egy mondattá kell alakítani úgy, hogy abban kölcsönös névmás legyen. (Pl. Éva 

megbocsátott Ádámnak. Ádám megbocsátott Évának. – Megbocsátottak egymásnak.) 

7. A visszaható névmás (5 perc) 

A visszaható névmással azt fejezzük ki, hogy a cselekvés magára a cselekvőre irányul. A visszaható 

névmások: magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk. Gyakorlásként mindenkinek adunk 

egy-egy lapra írt hiányos mondatot, melyet úgy kell felolvasniuk, hogy ki kell egészíteniük a 

megfelelő visszaható névmással. (Pl. Ne vádold …magad…  a történtekért.) 

8. Befejezés, összegzés (2 perc) 

 

14. A névmások II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 
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Az előző foglalkozáson a névmásokkal kezdtünk átfogóan megismerkedni. Ezen az órán folytatjuk 

ez irányú tevékenységünket. Szó lesz a mutató névmásról, a kérdő névmásról, a vonatkozó 

névmásról, illetve a határozatlan és az általános névmásról. 

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkodás 

Tevékenységek 

1. Bevezető (3 perc) 

Kérdéseket teszünk föl a tanulóknak, melyek róluk, hozzájuk, nekik szólnak. Pl. Jó volt ma az ebéd? 

Mire emlékeztek a múltkori foglalkozásból? Ki hiányzik? Mikor jöttetek reggel iskolába? – Ezek a 

kérdések segítenek bevezetni a kérdő névmást.  

2. Találd meg a helyét! (10 perc) 

Kiosztunk a diákoknak olyan kártyákat (17-18 darabot), melyekre kérdő névmásokat írunk fel (pl. 

ki?, micsoda?, milyen?, mennyi?, mikor?, hogyan?, hol? ). Miután megkapták a kártyákat, ismertetjük 

a feladatot: 4 csoportba kell besorolniuk a kapott kérdő névmásokat attól függően, hogy élőlényre, 

dologra, tulajdonságra, mennyiségre, vagy a cselekvés körülményeire kérdezünk rá. Minden diáknak 

el kell döntenie, hogy a saját kérdő névmásait melyik csoportba sorolja. 

3. Kérdezők (5 perc) 

Felírunk a táblára 8 választ egymás alá: I.U.895-ben., Arany János., Nagyszalontán., Az Egri 

csillagokban., Tizenkettő., Piros, fehér, zöld., Budapest., Bornemissza Gergelyt. A feladat az lesz, 

hogy ezekhez a válaszokhoz kérdéseket fogalmazzanak meg. 

4. A mutató névmás (8 perc) 

A mutató névmások a főnevek, melléknevek, számnevek, határozószók körülményeire mutatnak 

rá. Ennek megfelelően a kapott szövegben először mag kell keresniük, aláhúzniuk, majd 

szétválogatniuk a mutató névmásokat.(Magyar nyelv és irodalom 6. oszt. Klett Kiadó, Bp., 87. oldal, 

3. feladat) A szöveg összefüggő mondatokból áll, ami alkalmas arra, hogy megmutassuk a mutató 

névmásoknak a szövegösszefüggések teremtésének lehetőségét. 

5. Vonatkozó névmás (5 perc) 

Megbeszéljük, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy vonatkozni. Ebből kiindulva megbeszéljük, hogy 

a szövegben is előre vagy visszafelé mutat, egy előbb vagy utóbb álló szóra, szövegrészre 

vonatkozik. Ezután egy rövid szövegrészletet mutatunk, melyben megkeressük a vonatkozó 

névmásokat. 

6. Általános névmás (5 perc) 

Úgy helyettesíti a főnevet, melléknevet, számnevet és a határozószót, hogy egy nagyobb csoport 

valamennyi tagjára utal – általánosságban beszélünk a dolgokról: bárki, akárhol, bármikor, senki, 
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mindenki, semennyi… Az ehhez kapcsolódó feladatban meg kell fejteni a közmondásokat, közben 

alá kell húzni az általános névmásokat.(Magyar nyelv és irodalom 6. oszt. Klett Kiadó, Bp., 90. 

oldal, 2/a, b, c, d feladat) 

7. A határozatlan névmás (7 perc) 

Felírjuk egy pókhálóábra közepébe a kulcsszót: „vala-”, majd bekarikázzuk. A diákok feladata az 

lesz, hogy egészítsék ki az ábrát annyi szóelemmel, amennyivel csak tudják. (pl. vala-ki, vala-

mennyi…..). Miután ezzel végeztek, írják le egymás alá a kapott szavakat. Ezt követően mindenki 

kiválaszt egy határozatlan névmást és szóban mondatba foglalja. 

8. Befejezés, összegzés (2 perc) 

 

15. A határozószó 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A mindennapi életben gyakran fejezzük ki magunkat határozószavak segítségével. A cselekvésünk, 

történésünk, létezésünk helyét, idejét és egyéb körülményeit a használatuk nélkül nehezebben 

tudnánk megoldani. A határozószókkal történő foglalkozás fontos, megalapozza a 7. osztályban a 

határozók magismerését. 

Fejlesztési célok 

Komplex, logikus gondolkodás 

Tevékenységek 

1. Bevezetés (8 perc) 

Kezdésként kiosztunk a diákoknak egy olyan szöveget, melyben 20 helyen be kell helyettesíteni 1-

1 szót. Előzőleg fel van sorolva 20 szó, melyek között vegyesen szerepelnek a határozószók (pl. 

reggel, lent…) és a ragos névszók (pl. ötre, szobában…). Ha a behelyettesítéssel végeztek, 

ellenőrzünk. 

2. A nagy válogató (8 perc) 

A diákok feladata az lesz, hogy szétválogassák az előző feladat 20 szavát, és a megfelelő csoportba 

próbálják meg besorolni. Ezt követően megbeszéljük, mi a különbség a két csoport között, mi volt 

a szétválasztás alapja.(határozószó-ragos névszó: minek a segítségével fejezzük ki) 

3. A nagy válogató 2. (8 perc) 

Az első feladat 20 szavát másként is lehet csoportosítani. 3 halmazt tudunk létrehozni attól függően, 

hogy mit fejeznek ki: helyet, időt vagy körülményt. 

4. A körülmények kifejezése, totó (8 perc) 

A határozószók használata és felismerése közül a körülmények meghatározására szolgáló 

határozókat a legnehezebb felismerni, megjegyezni. Ennek memorizálására a kérdőszavak 
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használata sokat segíthet: a hogyan?, mi módon? kérdésre válaszolnak. Határozószókat sorolunk 

fel, és közben egy totót kell kitölteni e diákoknak? Ha időt fejez ki:1-est, ha helyet fejez ki:2-est, ha 

egyéb körülményt fejez ki: X-et kell beírni a megfelelő mezőbe. Ha kész, ellenőrzünk. 

5. Rokon értelmű határozószók (5 perc) 

Meg kell keresni a veszteg, hamarjában, nagymértékben, titokban, rögvest, egyfolytában 

határozószavaknak a rokon értelmű kifejezését. 

6. Fontosak-e a határozószavak? (6 perc) 

A feladat az, hogy úgy próbálják elmesélni pár mondatba a napjukat, hogy nem használhatnak 

határozószavakat. Ahogy próbálkoznak, rá fognak jönni, hogy csak elég szegényesen lehet kifejezni 

magunkat határozószavak nélkül. 

7. Befejezés, lezárás (2 perc) 

 

16. Igenevek 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az igenevek egy átmeneti szófajt alkotnak, az ige és egy másik szófaj (főnév, melléknév, 

határozószó) jellemzőit is magán hordozza. Éppen ezért nehéz lehet a megértésük, felismerésük, 

használatuk. Külön-külön vizsgáljuk meg a három igenevet: a főnévit, a melléknévit és a határozói 

igenevet. 

Fejlesztési célok 

Komplex gondolkodás, előzetes ismeretekre történő építkezés 

Tevékenységek 

1. Bevezető (5 perc) 

Felírunk a táblára 6 szót: ír, írni, írt, író, írandó, írva. Együtt megkeressük a szótőt. Ezt követően 

megbeszéljük az egyes szavak jelentését és azt, mi a közös és mi az eltérő bennük. Megállapítjuk, 

hogy mindnek egy ige az alapja, cselekvéssel kapcsolatos, mégsem ige.  

2. A főnévi igenév képzője (3 perc) 

Felírunk a táblára néhány szót (pl. írni, olvasni, futni, számolni…). Megkeressük a szótöveket és a 

toldalékokat bekarikázzuk. Megállapíthatjuk, hogy a főnévi igenevet úgy hozom létre, hogy egy ige 

szótövéhez hozzákapcsolom a –ni képzőt.  

3. A főnévi igenév ragozása (8 perc) 

Tudatosítjuk a tanulókban, hogy a tilos, kell, lehet, szabad…kifejezések mellett főnévi igenevek 

jelennek meg. Ezekben az esetekben a főnévi igeneveket gyakran ragozzuk, tehát 

személyragozhatók. Ez a személyrag fog utalni a cselekvést végző személyére és számára. A 
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diákokkal végig levezetjük a ragozást. (pl. tanulnom, tanulnod, tanulnia, tanulnunk, tanulnotok, 

tanulniuk).  

Gyakorlásként, illetve a tudásuk ellenőrzésére feladatot kapnak a tanulók. A füzetükbe két oszlopot 

kell kialakítaniuk: az egyik oszlopba a főnévi igenevek, a másikba a ragozott igék kerülnek. Lassan 

fel kell sorolnunk 10-12 szót (pl. hallgatják, írnotok, ennem, dobjuk…..) és a tanulóknak el kell 

dönteniük, hogy melyik oszlopba írják. A végén ellenőrizzük és javítjuk a megoldásokat. 

4. A melléknévi igenév (10 perc) 

Egy olyan feladattal kezdünk, amiben 3 pár mondatot olvashatnak a diákok. Minden mondatpárban 

van egy-egy azonos alakú szó, amelyek közül az egyik mindig ige, a másik melléknévi igenév. (pl. A 

családi nyaraló a Tisza partján áll. A nyaraló diákok elfáradtak.)  

Meg kell keresni a tanulóknak a mondatpárokban az azonos alakú szavakat, alá kell húzniuk őket, 

rájuk kell kérdezni, illetve a szófajukat meg kell állapítaniuk. Azokban az esetekben, ahol melléknévi 

igenév a szófaj, ott a szótövet és a toldalékot is meg kell keresni, ki kell emelni. Azért szükséges 3 

pár mondat, mert így a melléknévi igenév mind a három típusára (folyamatos, befejezett, beálló) 

tudunk példát hozni. 

Azért fontos ez feladat, mert segítségével a melléknévi igenév különböző toldalékait megismerjük, 

illetve segít megérteni, hogy egy-egy szóról gyakran csak a szövegkörnyezet alapján tudjuk 

megállapítani a szófaját. 

5. A melléknévi igenevek tömörítésre (5 perc) 

Tömöríteni kell a mondatokat melléknévi igenév segítségével. (Magyar nyelv és irodalom 6. oszt. 

Klett Kiadó, Bp., 92. oldal, 4. feladat) 

6. A határozói igenév (7 perc) 

Felírunk a táblára 2 mondatot: Futva jöttem ma az iskolába. Fölegyenesedvén megütöttem a fejem. 

Meg kell keresni az igeneveket, azután a szótövet és a toldalékokat. Jól látszik, hogy ebben az 

esetben is ige a szótő, a képzett szó azonban a hogyan, mi módon kérdésre válaszol. A határozói 

igenév képzői: -va/-ve, -ván/-vén. Ezt követően sorban haladunk, minden diáknak mondunk egy 

igét, amiből nekik határozói igenevet kell képezniük, ezután mondatba kell foglalniuk. 

Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy határozói igenevet tartalmazzanak! (Magyar nyelv és irodalom 

6. oszt. Klett Kiadó, Bp., 93. oldal, 3. feladat) 

7. Összegzés, lezárás (2 perc)  
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17. Szövegértés – az elbeszélő szöveg 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szövegértés az egyik sarkalatos pontja a kompetenciaalapú irodalmi nevelésnek. Szeretném elérni, 

hogy együtt megtapasztaljuk, milyen is egy-egy szövegbe belemélyedni, megérteni, értelmezni. 

Különböző típusú szövegek léteznek, ezekkel külön-külön szeretnék foglalkozni. Az első 

alkalommal az elbeszélő típusú szöveggel ismerkedünk meg. 

Fejlesztési célok 

Szövegértés fejlesztése, logikus gondolkodás. 

Tevékenységek 

A szöveg, amellyel dolgozunk, Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. Apáczai 

Kiadó Kft., 2017, 8-9. oldalon található Szent Erzsébet életét bemutató elbeszélő típusú szöveg. 

1. Bevezetés (3 perc) 

A szövegértési gyakorlatokról általánosságban néhány hasznos tanáccsal látjuk el a diákokat. A 

legfontosabb, hogy nem kapkodunk. Először, mielőtt elolvasnánk a szöveget, átnézzük a 

feladatokat, hogy milyen kérdésekre kell majd választ adnunk. Ezután olvassuk el, értelmezzük a 

szöveget és kezdünk a feladatok megoldásához. Amelyik feladatot problémásnak érezzük, azt 

hagyjuk a végére. Ezt követően térünk rá az aktuális szövegünkre. 

2. A kérdések áttekintése és a szöveg elolvasása. (10 perc) 

A tanulóktól függ, hogy a szöveget önállóan vagy közösen olvassuk el. Én az önálló olvasást 

preferálom, utána legfeljebb megbeszélhetjük az olvasottakat. 

3. Az első feladat megoldása. (5 perc) 

Ennél a feladatnál Szent Erzsébet életére vonatkozóan kell információkat megadni: apja, anyja, férje 

neve, születésének, halálának és szentté avatásának éve. Ennél a feladatnál újra át kell futnunk a 

szemünkkel az egész szöveget, de ha figyeltünk arra, hogy mire kell majd választ adnunk, nem lesz 

nehéz dolgunk. 

4. A második feladat (10 perc) 

Ennél a feladatnál a bekezdéseket kell figyelnünk, és címszavakba megfogalmaznunk a tartalmukat. 

Itt először is pontosítanunk, tisztáznunk kell a bekezdés fogalmát. Láthatjuk, hogy 7 bekezdésről 

van szó 7 címszóval. a feladatunk az, hogy megtaláljuk, melyik címszó melyik bekezdéshez tartozik. 

5. A harmadik feladat (10 perc) 

Három kérdésre kell válaszolnunk úgy, hogy okokat kell felsorolnunk. Ennél a feladatnál fel kell 

hívnunk a diákok figyelmét a pontszámokra. A három kérdés közül két kérdésre 1-1 pont jár, egy 

kérdésre pedig 3 pont. Jeleznünk kell ennek az okát: amennyi pontot lehet elérni, annyi jó választ, 
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annyi okot kell felsorolni. Erre a feladatra több időt kell hagyni, mert itt nem egyértelműek a 

válaszok, egy kis gondolkodásra is szükség van. 

6. A negyedik feladat (5 perc) 

A megadott vázlatpontokat kell sorrendbe állítani és pótolni a hiányzókat. Mivel annyi vázlatpont 

van, ahány bekezdés így könnyű dolgunk van, az előzőekben már társítottunk címszavakat a 

bekezdésekhez. Most ezeket kell átfogalmazniuk. 

7. Befejezés, összegzés (2 perc) 

 

18. Szövegértés – a magyarázó szöveg 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szövegértő gyakorlatok következő állomásán a magyarázó szöveggel ismerkedünk meg. Ez más 

jellegű szöveg, mint a leíró, szépirodalmi szöveg. Több tényt, adatot, információt tartalmaz. 

Mindenféle tudományterülettel találkozhatunk. Itt egy kicsit más jellegű kérdésekkel fogunk 

találkozni, amit másként is kell majd megoldanunk. 

Fejlesztési célok 

Szövegértés fejlesztése, logikus gondolkodás, tantárgyközi kapcsolatok. 

Tevékenységek 

Szövegünk forrása: Szabó M. Ágnes: Kompetenciaalapú feladatsorok magyarból 5. és 6. 

osztályosoknak, Raabe Klett Oktatási tanácsadó és Kiadó Kft., Bp., 46-47. oldal – A hullámos 

papagáj c. szöveg. 

1. Bevezetés (3 perc) 

Ízelítőként 1-2 gondolatot elmondunk a magyarázó típusú szövegről, illetve a feladatok 

megoldásához adunk tanácsokat: minél pontosabb, részletesebb válaszokra kell törekedni. 

2. A kérdések áttekintése, a szöveg elolvasása (10 perc) 

A haladási sorrend itt is adott: először a kérdéseket nézzük át, utána olvassuk el alaposan a szöveget. 

3. Az első kérdés (3 perc) 

Mit eszik a hullámos papagáj? A szövegből egyértelműen kiírható a válasz. 

4. A második kérdés (2 perc) 

Hogyan nevezi a szöveg írója a nőstény papagájt? Ide elég egy, a megfelelő szó válasznak. 

5. A harmadik kérdés (5 perc) 

Ez a kérdés összekapcsolódik az előzővel, ugyanis itt az előbb megfejtett szó sajátosságára, 

kiindulási alapjára kérdeznek rá. Ennél e feladatnál, tehát nem kapunk kész választ a szövegben, 

nekünk kell azt kiokoskodnunk és megfogalmaznunk. Ezért érdemes erre kicsit több időt hagyni. 

6. A negyedik kérdés (3 perc) 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
344 

 

Arra a kérdésre, hogy meg lehet-e tanítani beszélni a hullámos papagájt, nem ad egyetlen választ a 

szöveg, viszont egyértelműen kiderül, hogy igen vagy nem. Különösebb erőfeszítést nem igényel a 

megfejtése. 

7. Az ötödik kérdés (2 perc) 

Milyen színű lehet egy ilyen papagáj? Egyértelműen felsorolja a szövegben a színeket, csak le kell 

írni az őket. 

8. A hatodik kérdés (7 perc) 

Ez a feladat több időt vesz igénybe, ugyanis a kérdésre: „Milyen tudnivalók vannak a madár 

kalitkájával kapcsolatban?”, több mondatból kell kiválogatni a válaszokat.  

9. A hetedik kérdés (3 pont) 

Honnan származik a hullámos papagáj? A válasz egyértelműen benne van a szövegben. Lehet a 

válasz csak egy szó, vagy egy kicsit bővebb magyarázatot is adhatunk. 

10. A nyolcadik, utolsó kérdés (7 perc) 

Sorolj fel három érvet, amiért jó gazdája lennél egy ilyen madárnak! Ennek a feladatnak a megoldása 

teljesen személyre szabott, ismernünk kell hozzá önmagunkat. Fontos, hogy érveket kell sorolnunk, 

tehát meg kell indokolnunk a válaszainkat. 

11. Befejezés, összegzés (2 perc) 

 

19. Szövegértés – dokumentum típusú szöveg 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szövegek közül, melyekkel a hétköznapi életünk során találkozunk a dokumentum típusú 

szövegek értelmezése okozza a legtöbb nehézséget, problémát. Itt értelmezni kell az ábrákat, 

diagramokat, táblázatokat is.  

Fejlesztési célok 

Logikus gondolkodás. 

Tevékenységek 

A feldolgozandó szöveg forrása: Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 

számára Apáczai Kiadó, 2017 32-33. oldal – Az automata mosógép  

1. Bevezetés (3 perc) 

Egy pár szóban bemutatjuk a dokumentum típusú szöveget. Felhívjuk a diákok figyelmét, hogy ez 

a fajta szöveg más megközelítést, több logikus gondolkodást igényel, mint az előzőek. Ettől 

függetlenül nem kell megijedni, minden kérdésre ott a válasz a szövegben, csak meg kell keresni, ki 

kell következtetni. Ezt fogjuk ez alkalommal gyakorolni. 

2. A kérdések átnézése, a szöveg elolvasása, értelmezése (10 perc) 
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Ennél a szövegtípusnál nem fogunk tudni azonnal válaszolni a kérdésekre az elolvasást követően. 

Lehet, hogy többen meg is ijednek, hogy ezt nehéz megoldani. Együtt átnézzük, és megmutatjuk, 

hogyan érdemes megoldani az ilyen típusú feladatokat. 

3. Az első feladat (5 perc) 

Folytasd a tevékenységek felsorolását! Ennél a feladatnál azt kell észrevenni, hogy azok a 

tevékenységek, amiket a feladat már eddig felsorolt, azok a ruha előkészítésével kapcsolatosak. 

Megnézzük hány pontot lehet elérni, annyi tevékenységet kell még keresnünk a szövegből. 

4. A második feladat (3 perc) 

Indokold meg, miért kell szétválogatni a ruhákat! A ruha szétválogatása részben megtaláljuk a 

választ, amire akár magunk is rájöhetünk. 

5. A harmadik feladat (5 perc) 

Írd le a kamrák sorszámát, vagy rajzold le a megfelelő ikont a felsorolt szerekhez! Erre is 

egyértelműen megtaláljuk a választ, táblázat mutatja a kamrák számát, és hogy mit tehetünk bele. 

Csak ki kell keresnünk a felsorolt szereket és meg kell néznünk, melyik kamrához rendelték. 

6. A negyedik feladat (7 perc) 

Válassz megfelelő alapprogramot a megadott ruhákhoz! Ehhez a feladathoz a programok 

kiválasztásával kapcsolatos táblázatot, azon belül is az alapprogramokat kell górcső alá vennünk. 

Egyesével, sorban haladva nézzük át a textíliákat és keressük meg a hozzájuk tartozó programot. 

7. Az ötödik feladat (5 perc) 

Írd le, mit lehet tenni a következő esetekben! Két különböző esetre kell válaszolni, viszont, hogy a 

válaszokat megleljük, újra át kell futnunk a szemünkkel az egész szöveget. A válaszok egyértelműen 

megtalálhatóak. 

8. A hatodik feladat (5 perc) 

Olvasd el a következő utasításokat! Számozással állítsd helyes sorrendbe a mosás egyes fázisait!  Ez 

egy viszonylag egyszerű feladat. A program kiválasztása táblázatnak a mosással kapcsolatos részét 

kell figyelnünk, ez alapján sorba tudjuk állítani az utasításokat. 

9. Befejezés, összefoglalás (2 perc) 

 

20. Kommunikáció 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A kommunikáció alapvető feladata a tájékoztatás, információ átadás, figyelemfelhívás, érzelmek 

kifejezése. Gyakran mondogatják a felnőttek, a szülők, hogy a mai gyerekek nem tudnak 

kommunikálni. Ez részben igaz. Sokkal kevesebb a közvetlen interakció a diákok között, gyakran 

csak az internet segítségével „beszélgetnek” egymással és előszeretettel használnak rövidítéseket. 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
346 

 

Ezek miatt nehezebben fejezik ki magukat verbálisan. Az utolsó foglalkozás ezeket a 

kommunikációs problémákat próbálja meg feloldani.  

Fejlesztési célok 

Kommunikációs készségek, szóbeliség erősítése. 

Tevékenységek 

Ezen az órán a szóbeliségé lesz az elsőbbség. 

1. Bevezetés, ráhangolódás (5 perc) 

Kérünk egy önként jelentkezőt, akivel egy rövid párbeszédet adunk elő, bármilyen témát 

felvethetünk. Miután a jelenet/párbeszéd véget ér, átismételjük a kommunikáció fogalmát és a 

kommunikáció tényezőit végig vesszük a párbeszéd alapján. Miért, miről beszélgettünk? Ki volt az 

adó, ki a vevő? Milyen kódot használtunk, mi volt az üzenet? Milyen csatornán keresztül 

kommunikáltunk és mi volt a beszédhelyzet? 

2. Gyakorlatok (10 perc) 

Minden diáknak választania kell egy párt, akivel együtt fog dolgozni. Ezután minden párnak adunk 

egy-egy kártyát, melyekben különböző szituációkat adunk meg. Pl. a buszon az ellenőr kéri a jegyet, 

de az nincs nálad; a barátodnak ma van a szülinapja, de te elfelejtetted; találkozol egy rég nem látott 

ismerősöddel; ékszert szeretnél venni az anyukádnak és az eladótól kérsz segítséget; fáj a fogad és 

elmész a fogorvoshoz.  

A feladat az, hogy a szerepeket osszák ki maguk között a párok és adják elő a jeleneteket. Minden 

párbeszéd után megbeszéljük, hogy sikeres volt-e a kommunikáció. 

3. Magázás, tegezés (5 perc) 

Megbeszéljük a diákokkal, hogy sokat számít a megfelelő megszólítás. Vannak bizonyos 

udvariassági normák, melyek betartását érdemes szem előtt tartani. Különböző képeket mutatunk 

(idős néni, fiatal felnőtt, gyerek, tinédzser, középkorú férfi…). Minden képnél megbeszéljük, hogy 

kit ábrázolhat a kép. Vannak képek (gyerek, tinédzser), melyeknél egyértelmű, hogy milyen 

megszólítást kell használni, a többi képnél viszont nem egyértelmű – ezeket az eseteket átbeszéljük. 

Pl. az idős néni lehet a szomszéd, akit magázunk, de lehet a nagymamánk is, akit viszont 

tegezhetünk. 

4. Illemtan (5 perc) 

Próbáljuk meg összegyűjteni, a diákok segítségével hogy beszélgetés közben melyek azok az 

illemszabályok, melyeket illik betartani. Pl. Nem vágunk egymás szavába – végighallgatom a 

másikat, a megfelelő hangerővel beszélünk, a partnerünk számára elfogadható beszédstílust 

használunk (pl. más stílusban beszélünk az iskolában, mint a hivatalban), nem állunk túl közel a 

partnerünkhöz, tartjuk a szemkontaktust. 
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5. Játék a hangunkkal – a modalitás (5 perc) 

A feladat a következő: felírunk a táblára egy mondatot, pl. Holnap egész nap havazni fog. Minden 

diáknak adunk egy kártyát, amire szavakat írunk (pl. öröm, bánat, tárgyilagosság, düh, kétkedés, 

aggódás, beletörődés, izgatottság). A diákoknak úgy kell a táblára felírt mondatot elmondaniuk, 

hogy a kártyájukra felírt érzelmeket tükrözze. Ezzel bizonyítjuk be, hogy a hanglejtésünkkel, 

hangerőnkkel befolyásolni tudjuk a mondandónkat. 

6. Egy kis testbeszéd (8 perc) 

Ebben a pár percben a nem nyelvi jelekről, a gesztusokról, a mimikáról ejtünk néhány szót. 

Feltesszük a kérdést, hogy az arcjátékunkkal tudunk-e kommunikálni? A válasz: igen. Példákon 

keresztül bizonyítjuk be, hogy így is működik a kommunikáció. Először a diákoknak adunk 

lehetőséget, hogy ők mondjanak, mutassanak olyan mimikát, gesztust, ami információt hordoz (pl. 

a jelentkezés, a bólintás, a mutatóujj a száj előtt, a szem összehúzása, ásítás…). Az elmutogatás után 

közösen kell kitalálnunk a jelentésüket, üzenetüket.  

Azt a kérdést is körbejárjuk, hogy mi az őszintébb: amit kimondunk, vagy ami az arcunkra van írva. 

A kettő időnként nincs összhangban: pl. amikor bocsánatot kérünk a testvérünktől – szülői hatásra 

– közben viszont pofákat vágunk. A diákok is hozhatnak saját példákat. 

7. Most mutasd meg! (10 perc) 

A korábbiakban kialakított párokat, most újra összeállítjuk. Azt a feladatot kapják, hogy pár perc 

alatt találjanak ki és próbáljanak el egy rövid szituációt, amit aztán bemutatnak a többieknek. 

Ügyelniük kell mindenre, amiről eddig már beszéltünk: a megfelelő stílusra, megszólításra, a helyes 

mimikára. Ezután el kell játszaniuk a jelenetet a többieknek, nekünk pedig ki kell találnunk, hogy 

kik között zajlott a párbeszéd, és hogy sikerült-e ügyelniük mindenre. 

8. Összegzés, lezárás (2 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Mivel ez egy felzárkóztató foglalkozássorozat, ezért a célja az, hogy felszabadult légkört biztosítson, 

amiben a diákok bátran mernek beszélni, kérdezni, együtt dolgozni a társaikkal. A foglalkozásokat 

általában egy rövid beszélgetéssel, ráhangoló feladattal kezdjük. Mindig az előzetes tudásra építünk, 

arra próbálunk meg építkezni, vagy ha hiányos a tudás kiegészítjük. Végig azt éreztessük a 

tanulókkal, hogy képesek elvégezni a feladatot, a nem megfelelő válaszból is tanulunk. 

Kérdésfeltevés 

A foglalkozások során a tanulókat segítő, rávezető kérdések segítségével juttatjuk el a tudáshoz. 

Sokkal mélyebb, tartósabb az a tudás, amit megtapasztalunk. 
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Értékelés 

A visszacsatolásnak nagy szerepe van az egész foglalkozássorozat alatt. Az egyes feladatok 

elvégzése után azonnal értékelünk, javítunk. Minden alkalom végén azzal zárunk, hogy pár 

mondattal értékeljük a tanulók munkáját, teljesítményét. A hangsúly a pozitív megerősítésen van! 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Énkép, önértékelés 

Szóbeli megnyilatkozás, szituációs gyakorlatokban való részvétel,  

Tantárgyközi kapcsolatok 

A helyesírás, a szövegértés és a szólások, közmondások lehetőséget adnak a földrajzi, a néprajzi, 

történelmi ismeretek bővítésére is. 

Önálló munka és együttműködés 

Alapvetően a csoport együtt, közösen dolgozza fel az anyagot, de van egyéni és páros, csoportos 

munka is. 

Problémamegoldás 

A foglalkozás egyik célja, hogy a tanulók ne ijedjenek meg a problémáktól, hanem gondolkozzanak 

el rajta és próbálják meg megoldani. Ehhez kapnak segítséget. 
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Gó szakkör 
 

Érintett terület: 5-6. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység, napközi

Tartalmi fókusz: Logikus gondolkodás, memória- és személyiség fejlesztés. 

Kiemelt cél: Gó játék kultúrájának megismertetése, hagyományteremtés, koncentráló és 

döntéskészség fejlesztése  

Módszer: Tevékenykedtető tanulás, versenyhelyzet

Időtartam: Alkalmanként 2*60 perc, 24 alkalommal

 

Összegzés: 

Feltehetően, aki kezébe veszi ezt a 

tematikát, az már túl van azon a 

kérdésen, hogy mi az a gó (más néven 

tabuk, veichi). Továbbá még áll a 

kérdés: van-e értelme foglalkozni vele 

és képes vagyok-e rá? A kérdés első 

felére kapásból jön a válasz, hogy igen. 

Az általános iskola első évfolyamától 

kezdve van értelme. Egzakt vizsgálatok 

még nem folytak, de az eddigi 

tapasztalatok mutatják a jótékony mellékhatásait. A könnyen begyűjthető sikerélmény a 

magatartászavaros gyerekekre is jó hatással van. Tanulásmódszertani alapokat lehet lefektetni vele. 

A koncentrálás többszintű megvalósítását lehet vele fejleszteni. Van, amikor egy adott problémára 

kell koncentrálni, van, amikor egyszerre többfelé kell figyelni. Az egymás segítésével a szociális 

tanulás is fejleszthető. A kérdés másik fele, miszerint képes vagyok-e rá, előkészületeket igényel. A 

szakkör gerincét Mérő Csaba könyve adja, amely tagoltságának köszönhetően jól használható a 

szakkör munkatankönyveként. Mindenképpen át kell tanulmányoznunk a szakkör indítása előtt. 

Nem árt, ha játékerőnk eléri a 15 k-s szintet a KGS-en. Aki nem tud rendszeresen időt szakítani a 

játékra, legalább egy alkalommal kéthetente, az ne is vágjon bele. 

A szakkör optimális technikai feltételeiről: 

A KGS hatékony felületet biztosít a foglalkozásokhoz. A mellékletben részletes leírás található róla.  
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Ha van lehetőségünk, aktív táblát használjunk. Látványelemnek is jó, a gyerekek szeretik a virtuális 

köveket rakosgatni, és könnyen kezelhető. A tankönyv ábraanyaga „sgf” formátumban 

megtalálható a mellékletben. Ezt a formátumot tudja kezelni a KGS (Kiseido Go Server) bemutató 

felülete, amit aktív táblával hatékonyan tudunk kezelni. Kész játékkészletek is vásárolhatók, az 

iskolák többségénél ez tetemes összeget jelent. A házilag előállított játékszettek is jól használhatók 

(lásd „eszközök és anyagszükséglet) 

A leckék az értő tanulást támogatják. A foglalkozásokon elsajátított problémamegoldások számos 

ponton kapcsolódnak egymáshoz. Ennek elsajátításához különböző készségekkel bírnak a tanulók, 

így óhatatlan, hogy differenciálódnak. A szakkör munkaformájában nagyobb hangsúlyt kaphat egy 

idő után a szociális tanulás munkaformája, ami alapja lehet egy egészséges klubéletnek. 

A szakkör mellékága lehet az őszi-, illetve a tavaszi gó bajnokság. Ehhez segédanyagok találhatók a 

mellékletben.  

Kitekintés a szakkör falain túlra: a gó játékból évente rendeznek diákolimpiát. Országos döntője 

kora tavasszal szokott lenni, amit egy régiós „elődöntő” előz meg. A játék még széles körben nem 

ismert, így aránylag könnyen lehet sikert elérni benne.  

 

Cél és várható eredmény 

Kitűzött pedagógiai célok: a résztvevő diákok problémamegoldó képességének fejlődése. 

Kommunikációs képességeik fejlődése. 

A tematika alkalmazásának várható eredményei: a gó játék művelésének legalább 20 k 

szintjének elérése. Az internetes felület használata önállón és az ehhez szükséges 

kommunikációs készség elérése.  

Óraszám (60 perces óránként) 

48 óra (24 alkalom). Csoporttól függően a páros órák szétszedhetők kétszer egy-egy órára 

(hetente egy óra) 

Tantárgyi kapcsolatok 

Matematika, természettudományok. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Hatással van az önismeret és társas kultúra fejlesztésére; eredményes tanulás fejlesztésére; 

matematikai kompetenciára; természettudományos és technikai kompetenciára; 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciára; az önálló tanulás kompetenciájára 

Előkészületek 

Szakirányú végzettség és tapasztalat: autodidakta módon megszerezhető. A játékismeret 

elsajátítható Mérő Csaba könyve (lásd források) alapján. Ezt érdemes „megemészteni”, 
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mielőtt belevágnánk. Hatékonyságát növeli, ha találunk hozzá társat, ki mentorál és egyben 

biztat is minket. 

A játék megismertetése során, melynek gerince az előbb említett könyv, támaszkodnunk kell 

az oktató-nevelői tapasztalatunkra. A gyerekek egyéniségére, melyet a játék egy az egyben 

kihoz, nem lehet sablonokat húzni. Eddigi tapasztalatokból párat lásd az „ötletek”-nél. 

Tárgyi feltételek biztosítása: 

Tökéletesek a magas esztétikai színvonalon előállított tábla és kövek lennének a megfelelő 

órával. Ez kb. 45 ezer forintból (2018. június) közép-jó kategóriában ki is hozható. Egy ilyen 

készlet mindenképpen jó, ha van, mert erőteljes motiváció lehet a gyerekek számára, ha azon 

játszhatnak. Röviden fogalmazva: nem feltétlenül szükséges. A játékkészlet óra nélkül 

kihozható „házilag” 1.500 – 2.000 Ft-ból (lásd eszközök). 

Eszközök és anyagszükséglet 

Óra (sakkóra): jelentőséggel akkor bír, ha versenyszituációt akarunk teremteni, vagy 

háziversenyeket szervezünk. Egyik legszínvonalasabb, hivatalosan világversenyeken is 

elismert óra (DGT 2010) az alábbi oldalon is elérhető: 

http://jateksport.hu/webaruhaz/termekek/sakk/sakkora-dgt-2010-hivatalos-fide-

versenysakkora 

Ezen a góban leggyakrabban használatos időtípus is beállítható (byo-yomi). 

Megjegyzés: a foglalkozások, főleg alsós korosztálynál, hatékonyan megszervezhető óra 

nélkül is. 

Játékkészlet „házilag”: táblákat magunk is előállíthatunk 9-13-as méretben, amelyhez A3-as 

nyomtató és lamináló gép szükséges. A szerző által szerkesztett tábla a mellékletben elérhető. 

Érdemes mattsárga vagy olyan színű papírra nyomtatni, ami a kövekkel kontrasztos.  

A kövek: külön is vásárolhatók. pl.: https://www.gemklub.hu/logikai-jatekok-

puzzle/absztrakt-tarsasjatek/go/go-kovek-729000.html 

7.500 Ft / készlet. Ha nem fér bele a költségvetésbe, akkor helyettesíthető dekorkövekkel. 

2.500 – 3.000 Ft-ból kihozható. 

Források  

Mérő Csaba: Gó 24 leckében (e tankönyv a foglalkozások alapja) 

„www.goproblems.com”: szerény angoltudással is elboldogulhatunk az oldalon. Különböző, 

általunk választható erősségű feladványokkal kiegészíthetjük a foglalkozásokat, illetve 

csiszolhatjuk a saját problémamegoldó képességünket. 

www.gokgs.com: virtuális játékfelület. Pótolja, ha nincs elegendő játékkészlet, de számítógép 

igen. Ezen kívül kulturált internetes játéklehetőséget biztosít a foglalkozás számára. A 
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tapasztalatok szerint a kezelhetősége a gyerekek számára könnyen elsajátítható. Itt most csak 

egy előnyét emelném ki: a játékokat elmenti (fél évig megőrzi), amelyek a foglalkozásokon 

felhasználhatók, kielemezhetők. Az eddigi tapasztalatok alapján összeállított leírás a 

mellékletben megtalálható. 

Ötletek, tippek, változatok 

„Előkészületek – gyerekek egyénisége”: a szabályok könnyen, már az első foglalkozáson 

elsajátíthatók. A gyerekek tipikus reakciója, hogy eleinte csak az ellenfél köveit figyelik 

(felelőtlen, kontrolálatlan „vadászösztön”). Következménye: káosz a táblán. 

Tapasztalat: a játékszabály ismertetését követően a gyerekek 2-3 fős csoportokban először 

velünk játszanak. Vitatkozzanak egymással, amibe csak akkor szóljunk bele, ha muszáj, ha a 

vita túllépi a pedagógiai céljainkat. Annyi előnykövet adjunk, hogy jó eséllyel meg tudjanak 

verni minket. például, ha a játékerőnk a KGS-en 7k, akkor 9-es pályán 5 előnykő. Érdeklődő 

gyerekek esetén a 2. játéknál már kikapunk. Megjegyzés: ennyi előnykőnél csak akkor 

győzhetünk, ha a gyerekek alapvető hibákat ejtenek. Ezek megbeszélése után jönnek a 

sikerélmények. 

 

1. A gó szabályai  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gó játék 3 fő szabályának megértése - Tk. 9-14. oldal 

Megjegyzés: a gó játék történetét érdemes „beékelni” a szabályismertetés közbe figyelembe véve a 

csoport koncentrálóképességét.  

Fejlesztési célok 

A gó játék egyszerűsége és történeti elhelyezése. Ezzel a diák érezze meg, hogy ő már több az 

átlagnál (sikerorientáltság). 

Tevékenységek 

0-30 p. - ismerkedés a hellyel, egymással, a szakkör házi szabályainak megbeszélése. 

31-90. (60 perc) - a 3 szabály interaktív ismertetése. Csoporttól függően lazító, ismétlő periódusok 

közbeiktatásával.  

91-120. (30 perc) - virtuális táblák elérése a webes felületen. 

 

2. Kövek levétele és megvédése 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

„A kő élete és halála” problémakör körbejárása. „A legjobb védekezés a támadás” adaptálása a gó 

játékra - Tk. 15-19. oldal. 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
353 

 

Fejlesztési célok 

Gó látás kialakítása a pályán. Pl. csoportok megkülönböztetése, összeszámolása. Kinek hány élete 

van. A tanulók egyszerre figyeljenek az ellenfél és a saját köveikre. 

Tevékenységek 

1-20. - a 3 szabály interaktív (gó táblán) ismétlése. Helyzetek kirakása a táblán.  

21-50. (30 perc) - a kövek levétele. A tankönyv ábráinak segítségével. Minden tanulónak a saját 

tábláján kirakva. 

51-80. (30 perc) - a kövek megvédése. A tankönyv ábráinak segítségével. Minden tanulónak a saját 

tábláján kirakva. 

81-110. (30 perc) - legjobb védekezés a támadás. A tankönyv ábráinak segítségével. Minden 

tanulónak a saját tábláján kirakva.  

111-120. (10 perc) – ismerkedés a „goproblems.com” oldallal. 

Megjegyzés: a foglalkozás elején a gyerekek párban egymástól kérdezik ki a szabályokat. Beszélgetés: 

a szülők bevonhatók-e otthon? 

 

3. Laza alakzatok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

„A táguló világkép”- avagy mettől meddig tart a pálya. Alakzatok épülése. Milyen célt válasszunk? 

- Tk. 20-23. oldal 

Fejlesztési célok 

Rövid- és hosszú távú tervek megfogalmazása 

Tevékenységek 

1-10. perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-40. (30 perc) - házi feladat megbeszélése 

41-60. (20 perc) - a laza alakzat értelmezése a tankönyv ábráinak segítségével. 

61-110. (40 perc) - a tanultak kipróbálása játékhelyzetben. 

111 – 120. (10 perc) - Otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

Megjegyzés: játékhelyzet kialakításakor a küzdő felek véletlenszerű párosítása ajánlott. 13-as 

táblaméret ajánlott – ez általában belefér a 40 percbe. A játék végén közösen értelmezzék a 

táblaképet.  
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4. A harc alapjai – vágás, leszorítás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A harc megtervezése, a taktika, a harcmodor. Hol vannak az ellenfél gyenge pontjai - Tk. 24-27. 

oldal. 

Megjegyzés: a tanulók általában „mohók”, csak az ellenfél köveire figyelnek eleinte. A táblai 

események egy laza „kocsmai verekedésnek” néznek ki. 

Fejlesztési célok 

Figyelemmegosztás, tervezés, elemzés. 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26- 55. (30 perc) - leszorítás. Rövid tanári magyarázat után szimultán a tanulókkal 9-es pályán 5 

előnykővel. A partit nem játsszuk végig, csak egy alakzat leszorításáig. 

56-75. (20 perc) - a vágás kockázata. A KGS-ről előre elmentett partik segítségével bemutatva 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

5. Kó helyzet és feloldása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gó játék sajátos helyzetének értelmezése és a benne rejlő lehetőségek - Tk. 28-33. oldal 

Megjegyzés: itt csak az alaphelyzet értelmezése. A játékerő fejlődésével a kó helyzet is egyre 

nagyobb jelentőséget kap. 

Fejlesztési célok 

Valamit valamiért elv értelmezése és adaptálása saját problémáinkra. 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-40. (15 perc) - a kó helyzet értelmezése.  

41-70. (30 perc) - a KGS felület rövid bemutatása. Regisztrálás az oldalon. 

71-110. (40 perc) - játék a KGS-en. A tanulók regisztrálás után megtanulják a játék kezdeményezése 

funkciót és egymás ellen játszanak 9-es, vagy 13-as pályán, attól függően, hogy mennyi idő maradt 

rá. 

111 – 120. (10 perc) Otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 
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Megjegyzés: az ismétlő feladatok (tk. 32-33) beépítése a foglalkozásba csoport terhelhetőségének 

függvényében. 

A KGS felület bemutatásánál ne törekedjünk a teljességre, csak amennyi a játék kezdeményezéséhez 

szükséges.  

 

6. Óriásszemek, terület 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A játék újabb célja: szemből terület. A két szem kialakításának megakadályozása - Tk. 37-43. oldal 

Megjegyzés: beszélgetés a gó játék eredetéről. Történeti ismeretek felelevenítése, kiegészítése. 

Fejlesztési célok 

Játékkultúra élőben és netes felületen. Választás, döntés készség. 

Tevékenységek 

1-10 perc ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-40. (15 perc) - a KGS további lehetőségei: haverok listája, partik visszajátszása. 

41-70. (30 perc) - két szem jelentősége (ismétlés) és kialakításának megakadályozása. 

71-110. (40 perc) - játék. Házibajnokság beindítása. Bajnokság szabályainak ismertetése. 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

7. A harc alapjai: életverseny, gyenge és erős csoport 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Egy kő, egy csoport „aurájának” (hatástér) értelmezése, erősítése - Tk. 44-47. oldal 

Fejlesztési célok 

„Olvasási” készség, „gondolatolvasás”, más fejével való gondolkodás (mit akarhat az ellenfél?) 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - problémaelemzések. Tankönyvi ábrák segítségével (táblán kirakva) egy-egy 

alakzat gyengeségeinek feltárása. 

56-110. (55 perc) - játék, a tanultak kipróbálása „éles” helyzetben, bajnokság keretein belül. 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 
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Megjegyzés: a házibajnokság egy őszi és egy tavaszi szezonra bontható. A szabályokat a csoport 

létszámára és összetételére adaptálva kell értelmezni. Például táblaméret, egymással hány partit 

játszhatnak a résztvevők. (a bajnokságot a továbbiakban már külön nem említem meg, folyamatos 

részévé válik a szakkörnek) 

 

8. Feláldozás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A „valamit valamiért” elv alkalmazása a gó játékra - Tk. 48-51. oldal 

Fejlesztési célok 

A stratégia és a középtávú célok szétválasztása és kapcsolata. Elemzőkészség. 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26- 55. (30 perc) - egy-egy kő vagy csoport beáldozásával nyerhető előnyök. Problémamegoldás a 

tankönyvi ábrák segítségével. 

56-110. (55 perc) - játék, a tanultak kipróbálása 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

Megjegyzés: a játékrész során néha beépíthetünk szimultán játékot, amellyel lemérhetjük a tanulók 

fejlődését. Továbbiakban erre nem térek ki. A csoporthoz igazodva alkalmazzuk. Előnykő 

használata, ha látható különbségek alakulnak ki a tanulók között. 

 

9. Laza összekötések 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Milyen messze rakhatjuk egymástól a köveinket, hogy segíteni tudják egymást? - Tk. 52-57. oldal 

Fejlesztési célok 

Látótér növelése, szociális tanulás 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26- 55. (30 perc) - kezdő lépések a tankönyvi ábrák segítségével. 

56-65. (10 perc) - KGS felület lehetőségei: „haverok listája”, „játékok visszanézése” 

66-80. (15 perc) - szabad játék 30 lépésben (15-15) számítógépen.  
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81-110. (30 perc) - a játékok kielemzése a „lazaság” szempontjából. 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

10. Álszemek 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Élő-, illetve nem élő alakzatok felismerése. A két szem problémája - Tk. 58-61. oldal 

Fejlesztési célok 

Alakzatok megkülönböztetése, felismerése. 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése az álszem probléma szemszögéből.  

56-110. (55 perc) - szabad játék. Megjegyzés: játék közben figyeljük a partikat, és ahol fontosnak 

érezzük, bátran beleszólunk. Ügyelve arra, hogy a tanulókat ne zökkentsük ki fölöslegesen a saját 

gondolataikból. Továbbiakban a „szabad játék”-ba ezt is mindig beleértem, de helytakarékosságból 

nem ismétlem. 

Megjegyzés: csak akkor szakítsunk félbe egy-egy partit, ha mindkét játékosnak haszna van a helyzet 

kielemzéséből. 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

11. Beáldozás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

„Szente-gote” lépések. Hogyan fogyasszuk el egy csoport életét, hogy ne tudja összekötni a 

másikkal - Tk. 62-64. oldal 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése az álszem probléma szemszögéből.  

56-75. (10 perc) - egy goproblems.com oldalról letöltött feladvány kielemzése. 

75-110. (35 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 
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12. Végjáték 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Lezáratlan fonalak a játék végén. Minden pont számít - Tk. 69-73. oldal 

Fejlesztési célok 

Figyelem megosztása, önuralom a pályán 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése. 

Hol vannak lezáratlan területek, egyáltalán hol vannak területek? 

56-75. (10 perc) - egy goproblems.com oldalról letöltött feladvány kielemzése. 

75-110. (35 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

13. Tágas tér 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

„Senki földjének” felosztása. Bátorság és vakmerőség - Tk. 74-78. oldal 

Fejlesztési célok 

Szociális tanulás. Megjegyzés: 10. alkalom körül már kiugranak a tehetségesebb tanulók. 

Fokozatosan be lehet vonni őket a lassabban fejlődő társaik segítségébe. 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése. KGS „eredménybecslés” funkció és 

a „Senki földjének” problémája. 

56-110. (55 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

14. Megnyitás 1. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Hol kezdjük a játékot? Jól csináltuk-e eddig? - Tk. 79-86. oldal 

Megjegyzés: a KGS felület jól használható, ahol jelen idejű partikba is bele lehet nézni. 
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Fejlesztési célok 

Elemzés és döntés. Sok jó közül a legjobb kiválasztása. 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése. KGS felületen megnézzük, hogy a 

„profik” hogy csinálják. Kihasználjuk, hogy az jelen időben zajló partikat is vissza lehet nézni az 

elejétől. 

56-110. (55 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

15. Középjáték - invázió és védekezés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

„Egy apró lépés” – irány a tábla közepe - Tk. 87-92. oldal 

Fejlesztési célok 

Stratégiai gondolkodás és döntés. 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése. Ha kell, a lépéssorozatok többszöri 

végigkövetése. Hatékony segítség ebben a „sgf” formátum használata a lehetséges elágazások 

visszakövetésében. Megjegyzés: ügyeljünk a túlbonyolítás elkerülésére. 

56-110. (55 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

16. Fontos és jelentéktelen kövek 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Melyik alakzatomért küzdjek, és melyikért nem. Kritikus helyzetek felismerése - Tk. 93-97. oldal 

Fejlesztési célok 

„Nem lehet minden az enyém” elfogadása 

Tevékenységek 
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1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése. Ha kell, a lépéssorozatok többszöri 

végigkövetése. Hatékony segítség ebben a „sgf” formátum használata a lehetséges elágazások 

visszakövetésében. Megjegyzés: ügyeljünk a túlbonyolítás elkerülésére. 

56-110. (55 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

17. Megnyitás 2. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

„Szokásos” megnyitások - Tk. 98-99. oldal 

Megjegyzés: egyúttal az eddigiek összefoglalása 

Fejlesztési célok 

Kulturált viselkedés a KGS-en 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése. Ha kell, a lépéssorozatok többszöri 

végigkövetése.  

56-110. (55 perc) - szabad játék. Bátrabbak és már minősítéssel rendelkező tanulók a KGS-en 

játszhatnak idegenekkel. (ezt a továbbiakban már nem tűntetem fel) 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

18. Élet-halál technikák 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A gó szakszavai (ismétlés) Új fogalmak: szeki. Az eddigi tapasztalatok alapján az élő- és nem élő 

alakzatok felismerése - Tk. 102-105. oldal 

Megjegyzés: pár szakszó jelentése az alábbi oldalon is megtalálható (2018): 

http://goszovetseg.hu/go_oktato/hungarian/ 

Fejlesztési célok 

Belső koncentrálás, problémák összekapcsolása 

Tevékenységek 
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1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrák alakzatainak kielemzése. Ha kell, a lépéssorozatok többszöri 

végigkövetése.  

56-110. (55 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

19. Élet-halál feladványok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az eddigi tudásunk kamatoztatása a problémamegoldásban - Tk. 106-107. oldal 

Megjegyzés: a tankönyv 12 feladványát nem kell mindenkire ráerőltetni, a differenciálás itt is 

alkalmazható. 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrákon szereplő problémák kielemzése. Ha kell, a lépéssorozatok 

többszöri végigkövetése. Differenciálás: a csoport erősebb tanulói kisebb csoportban külön 

próbálkozhatnak a nehezebb problémákkal. 

56-110. (55 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

20. Példafeladványok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Vitassuk meg: más-más úton is eljuthatunk a megoldáshoz (de nem mindig) - Tk. 108-113. oldal 

Fejlesztési célok 

Vitakultúra, érvelés, tolerancia 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrákon szereplő problémák kielemzése. Ha kell, a lépéssorozatok 

többszöri végigkövetése. Differenciálás: az előző foglalkozáshoz hasonlóan. A nehezebb 
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problémákat megoldását az erősebb tanulók vezessék (ezek a további foglalkozásokra is érvényesek 

– továbbiakban nem ismétlem) 

56-110. (55 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

21. A sarok különös tulajdonságai 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Csapda és lehetőségek a sarokban - Tk. 114-117. oldal 

Fejlesztési célok 

Vizuális memória fejlesztése 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrákon szereplő problémák kielemzése. Ha kell, a lépéssorozatok 

többszöri végigkövetése.  

Megjegyzés: az értő tanulást hatékonyabban elsajátító tanulók előnye itt már látható módon 

kiütközik. A lassabban haladó tanulóknál a problémák összekapcsolását ajánlott ismételni.  

56-110. (55 perc) - szabad játék.  

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

22. Teszudzsi 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Melyik a jó lépés? Rövidtávú- és hosszú távú hatások - Tk. 118-122. oldal 

Fejlesztési célok 

Hatékony döntési stratégiák: milyen információkat részesítsünk előnybe és melyeket ne. Ha kell, 

tudjunk dönteni („bátraké a szerencse”) 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrákon szereplő problémák kielemzése. Ha kell, a lépéssorozatok 

többszöri végigkövetése.  
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Megjegyzés: az a jó lépés, amelynek minél több hatása van, természetesen nekünk jó, az ellenfélnek 

meg rossz. 

56-110. (55 perc) - szabad játék. 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

23. Ha nem tudod, merre indulj. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

„Alkudozás” a pályán - Tk. 123-127. oldal 

Fejlesztési célok 

Önfegyelem, önbizalom 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-55. (30 perc) - a tankönyvi ábrákon szereplő problémák kielemzése.  

Megjegyzés: a tanulók KGS-en játszott partijaikból is vehetünk példát. Előző este keresgélhetünk. 

Ez egy kicsit időigényes, de körülbelül sejthetjük, hogy melyik tanuló partijait nézzük. Ügyeljünk az 

egyensúlyra. 

56-110. (55 perc) - szabad játék. 

111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

24. A gó versenyszabályai 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Milyen lehetőségek vannak az iskola falain kívül? - Tk. 129-133. oldal 

Megjegyzés: valószínű eddig is már szóba került, de egy összegző beszélgetést megér. 

Fejlesztési célok 

Tolerancia, lojalitás, csapatszellem 

Tevékenységek 

1-10 perc - ráhangolódás, táblák előkészítése, számítógépek bekapcsolása, tanterem átrendezése 

(padok, székek) 

11-25. (15 perc) - házi feladat megbeszélése (problémaelemzés) 

26-110 (75 perc) - a tavaszi gó bajnokság eredményhirdetése, az év értékelése. Hogyan tovább. A 

szakkör klubszintű továbbműködtetése. 

Megjegyzés: ha a keret, engedi ünnepi körülmények teremtése („kaja, pia”) 
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111 – 120. (10 perc) - otthoni feladatok megbeszélése, a terem visszarendezése, összepakolás. 

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Hogyan kelti fel és tartja meg a pedagógus a tanulók érdeklődését a téma iránt? 

A szakkör jellegéből adódik, hogy az adott foglalkozás nem ér véget az iskolában. Házi feladatok 

vannak és a bajnokság is, amely netes felületen zajlik, arra készteti a tanulókat, hogy kapcsolatban 

legyenek egymással és a tanárral.  

A következő foglalkozás ráhangolódásának alapja is: „na mi történt veletek, amíg nem 

találkoztunk”. A tanár számára ez költői kérdés, hiszen a KGS lehetőséget biztosít a „haverok” 

követésére. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók figyelme a témára koncentrálódjon? 

A szakkör szinte csak problémamegoldások sorozatából áll, amelyek szisztematikusan egymásba 

kapaszkodnak. Mondhatom úgy, hogy adja magát. Nekünk az a feladatunk, hogy minden saját 

medrében maradjon. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók készen álljanak a célzott problémával való találkozásra, 

és a témában való elmélyülésre? 

A „mások miért így csinálják” szituációval. A KGS (a megfelelő internetkapcsolat mellett) 

lehetőséget ad jelen idejű eseményekbe való bekapcsolódásra. 

Hogyan hozza helyzetbe a pedagógus a tanulókat ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött feladatot 

megoldani? 

Sok dolga nincs a tanárnak. Oda kell rakni a táblát a tanulók elé, egy-két követ felrakni rá, 

természetesen az adott foglalkozáshoz tartozó kombinációban és már indulhat is az eszmecsere, 

esetleg vita. 

Saját példánkkal is helyzetbe hozhatjuk a tanulókat: „nézzétek tegnap ezt a partit játszottam (táblán 

kivetítve a megfelelő lépésnél). Szerintetek ez jó, vagy rossz lépés volt-e? (a tanár is tévedhet) 

Kérdésfeltevés 

Milyen problémákat, kérdéseket tár a pedagógus a tanulók elé? Hogyan biztosítja azt, hogy a tanulók 

önálló munkavégzés során, az aktív tanulás módszereivel keressenek válaszokat? 

A házibajnokság kellő motivációs felületet biztosít az önértékelésre, mi volt a jó és mi volt a rossz 

abban, amit csináltam. Ezt az önértékelést aktív beszélgetésekkel ki is kell „provokálni” a 

tanulókból, ha átsiklanának felette. 

Értékelés 
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Milyen eszközöket alkalmaz a pedagógus az értékelés során? Milyen szinteken valósul meg az 

értékelés? 

Negatív értékelés nincs. Ha nem jó a tanuló javaslata egy adott probléma megoldásánál, akkor jöhet 

az „esetleg lenne-e jobb megoldás?” a további kutakodás ösztökélésére. Nem feledkezünk meg a 

házi feladatok pozitív értékeléséről. A feladatok differenciáltak, tehát biztosan lesz olyan, amelyiket 

mindenki meg tud oldani.  

A bajnokságban már maga a játék ténye is jutalmazva van (lásd melléklet) 

 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Önálló tevékenység 

Általában a házi feladatok, egy-egy feladvány önálló megoldása 

Párban - a gó játék jellege adja. A foglalkozás szerves része az ember ember elleni játék. A 

foglalkozások felénél bejön az idegenekkel való játék. 

Csoportban - a tanulás problémamegoldások sorozatán keresztül valósul meg, amit csoportban, 

együtt beszélünk meg. 

Szociális tanulás 

A tanulók képességeiknek megfelelően, óhatatlanul differenciálódnak a foglalkozások 

előrehaladtával. Ügyelnünk kell arra, hogy ne alakuljon ki „kasztrendszer”. Az erősebb játékosok 

fokozatos bevonása a gyengébb, lassabban haladó tanulók felzárkóztatásába. A bajnokságban ez az 

előnykő adásban valósul meg. 
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Melléklet 
 

Egy lehetséges változat a bajnokság paramétereinek beállítására - Tavaszi Gó bajnokság 

2018 

Bajnokság helyszíne: KGS (részletes leírás elérhető az oldalunkról) 

Nevezés feltétele: regisztrált játékos a KGS-en. A regisztráció maximum 3 perc, ha megfelelő 

sebességű az internet – lásd KGS leírásában a klub nyitó oldalán. 

Nevezés módja és határideje: Nevezni bármikor lehet a bajnokság előtt és ideje alatt, a bajnokság 

jellegéből adódóan folyamatosan be lehet kapcsolódni. 

Szándékodról a KGS-en küldj egy üzenetet a szervezőnek (Tábori Levente). „Játékos” menü – 

„Üzenet hagyása” –„Név”: tabilevi. „Üzenet”: jelentkezem a Tavaszi Gó Bajnokságra. 

Korcsoportok: 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam, 9-12. évfolyam 

Megjegyzés: ha a korcsoportokban a versenyzők száma nem éri el az öt főt, akkor a versenyzők az 

eggyel magasabb korcsoportban versenyeznek 

Jutalmazás: Korcsoportonként az első helyezett 2000 Ft-, második helyezett 1000 Ft értékű vásárlási 

utalvány (Papír - írószer, Csongrád) További felajánlások esetén bővül. 

 

A Bajnokság leírása 

A pontszerzés: 

A versenyzők az egymás elleni játékkal szerezhetnek pontokat. A győztes 2 pontot kap, a vesztes 1 

pontot. 

A játék paraméterei: 

Fejlécbe (szöveges, fehér sáv legfelül) „tavaszi gó” szöveg beírása. 

19 x 19-es pálya. Időmérés módja: „byo-yomi”, főidő 20:00, Byo-Yomi idő 0:25, Byo-Yomi 

periódus 5. Komi: 6,5 (előnykő adásánál nincs) 

Előnykő adása: csak minősített játékosok (pl. 20k) partijánál, erőkülönbségnek megfelelően. Például 

ha egy 19k erősségű játékos küzd egy 23k erősségű játékossal, akkor az erősebb játékos 4 előnykövet 

ad. Maximálisan adható előnykő: 13. Tehát ha 7k játékos játszik egy 26k játékossal, az előnykő akkor 

is csak 13 
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A játék protokollja 

A játékot kezdeményező versenyző („új parti”) beállítja a játék paramétereit. A játékosok 

kölcsönösen elfogadják a játék beállításait. A küzdőtér (tábla) megjelenésével a játékosok üdvözlik 

egymást és a „tavaszi gó” beírásával (elég, ha csak az egyik játékos írja be) jelzik, hogy ez a játék 

beszámít a pontszerzésbe.  

A játék a kölcsönös passz, illetve feladás után befejeződik, a KGS kiszámolja az eredményt (egy 

kicsit várni kell), amit a „befejez” gombra kattintva lehet megjeleníteni. A játékosok megköszönik 

egymásnak a játékot. A győztes üzenetben jelzi „tabilevi”-nek az eredményt. Az eredmény a 

ponttáblára való felkerülése után visszajelzésre kerül.  

A verseny etikája 

A versenyzők kölcsönös üzenetekkel egyeztetik a találkozó időpontját. A kihívást nem illik 

visszautasítani.  

A játék eredménye nem kerül fel a ponttáblára, ha a szervező a partit komolytalannak nyilvánítja, 

azaz küzdésnek nem látszik nyoma, illetve félbemarad a parti. A feladás, ha nem az első lépések 

után történik, nem számít félbehagyott partinak. 

A játékok számának korlátozása: 

A bajnokságban résztvevő játékos egy másik bajnokságban résztvevő játékossal maximum 3 partit 

játszhat. Például: ha a bajnokságban öten vesznek részt, akkor mindenki 4 másik versenyzővel 

játszhat, maximum 4 x 3 = 12 partit. Fehérrel mindig az előző parti győztese van. 

Más korcsoport versenyzőivel is lehet játszani, illetve a bajnokságba versenyen kívül jelentkezett 

nagykorú klubtagokkal (szülők, tanárok, stb.) 

A verseny ideje 

Nyitónap: 2018. március 28. 

Zárónap: 2018. május 28. (23:59:59 –ig elkezdett parti még beleszámít a bajnokságba) 
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Kulturális óra a könyvtárban – Kalandra fel! 
 

 

Érintett terület:  5-6. évfolyam - könyvtárhasználati óra

Tartalmi fókusz: Könyvtári ismeretszerzés

Kiemelt cél: Hatékony információ keresés, játékos figyelemfelkeltés 

Módszer: Felfedeztető, tevékenykedtető tanulást segítő kutatás

Időtartam: Alkalmanként 2*45 perc, 5 alkalommal

 

Összegzés 

A játékos könyvtárbemutató óra 5 

alkalommal 2-szer 45 perces 

foglalkozást tartalmaz.  

Az első óra a könyvtár bemutatásáról, 

szolgáltatásokról, helyiségek 

funkcióiról, megismeréséről szól. 

Hogyan tudják a tanulók a könyvtárat, 

a könyvtár szolgáltatásait hatékonyan 

ismereteik bővítésére használni. Ehhez 

kapcsolódóan feladatokat kapnak, 

ötvözve az internet használatát a szabad polcos állománnyal. Csoportbontásban dolgoznak, ezzel 

erősítve a csapatmunka és az összedolgozás fontosságát. Fontos hogy minden csoport különböző 

könyvekből dolgozzon, ne keresztezzék egymás munkáját. 

Az előzetesen elhangzott információkból összeállított kvízjátékokkal a szövegértést gyakorolhatják 

a diákok. Ezt követően már az internetes keresést is gyakorolhatják a tanulók, ami segíti őket a 

szabadpolcos állomány feltérképezésében, gyakorolva a tájékozódást a könyvek közt. A rejtvények, 

kvízek, nyomkereső játékok megfejtésében használhatják az olvasótermi lexikonokat, szabad 

polcos állományt a gyerek-, illetve felnőtt kölcsönzői térben, az internetet. Teljesen szabadon 

választható az információgyűjtés, ezzel fejlesztve a kreativitást, problémamegoldó készséget, 

alkalmazkodást a csoporttársakhoz. Plusz információkhoz juthatnak, ami segítség a tanulásban.  

Hangsúlyt fektetünk a tanórákon szerzett anyagokon túl a múltunk történetére. A kötelező 

olvasmány tartalmát kiegészítve a kor jellegzetességeire, akkori események hatására napjainkban. A 

honismereti, néprajzi foglalkozásokon ismerhetik meg a diákok népünk hagyományait, szokásait, 

különböző népi hiedelmeket, amik az évszázadok során kialakultak.  
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Fontos hogy lehetőség szerint olyan dokumentumokhoz jussanak a tanulók, ami az épp aktuális 

témába vág. Csoportosítani tudják az információt témák szerint, és alkalmazni tudják a 

dokumentumokat a feladatoknak, foglalkozásoknak megfelelően. Figyelmet kell szentelni a helyes 

tanulási módszer elsajátítására, hogy kialakíthassák egyénre szabottan saját önképzési módszereiket. 

A hatékonyság érdekében a könyvtári foglalkozások alkalmazkodjanak a tanórákon 

elhangzottakhoz, mégis plusz információkkal kiegészítve azt. Az olvasás és ezáltal az 

információgyűjtés kultúrájára nagy hangsúlyt kell fektetni a hatékony tanulás és tájékozottság 

érdekében. 

 

Cél és várható eredmény 

Lehetőség van minden könyvtári környezetben hasznosítani a könyv és a könyvtárhasználati 

ismeretek gyakorlását. Az eredményes és hatékony információszerzés alapfeltétele a 

dokumentumok megismerése, megfelelő használata. Játékos formában, feladatlapokon 

keresztül bemutatni a könyvtárat, annak működését. Cél az önálló információ megszerzése, 

kreatív problémamegoldó készség fejlesztése, fejlődjön a lényegkiemelő képesség. Fontos a 

katalógushasználat, annak gyakorlása, a könyvek adataival kapcsolatos tudnivalók, illetve 

azok funkciója. Lehetőség van megmutatni, hányféleképpen juthatnak plusz információhoz, 

nemcsak tanórákon, hanem könyvtári környezetben is, illetve miként segít a könyvtár a 

tanulásban. 

Óraszám 

5 alkalom, alkalmanként 2X45 perc 

Tantárgyi kapcsolatok 

A foglalkozások kapcsolódnak az irodalom, történelem és természetismereti tanórákhoz. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Fejlődjenek a tanulási kompetenciáik, otthonosan mozogjanak a könyvtárban. Tudjanak 

csoportmunkát végezni, fejleszteni az együttműködés készségeit. 

Előkészületek 

Ismerni kell a gyerekek igényeit, koruknak megfelelő képességeiket. A foglalkozások 

kivitelezéséhez gyakorló könyvtárosokra van szükség, több éves tapasztalattal, és 

állományismerettel kell rendelkezni a megfelelően, igényesen kidolgozott feladatokhoz. 

Eszközök és anyagszükséglet 

2 csomag fénymásolópapír 

20 db toll 
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1. Fedezzük fel a könyvtárat - Játékos könyvtárbemutató és 
könyvtárhasználati óra  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Mire használható a könyvtár, a könyv nyomtatott és digitális formában, játékos feladatokkal 

szemléltetve felkelteni az érdeklődést.  

Könyvtári ismeretek felelevenítése, gyakorlati alkalmazása. Kialakuljon a könyv és az olvasás iránti 

érdeklődés. A tanulók ismerjék meg az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó dokumentumokat, amik 

színesebbé tehetik a tanulást. 

Fejlesztési célok 

Motiválni a tanulókat további információk gyűjtésére, értelmezésére és alkalmazására. A 

megkeresendő és a polcon megtalált könyvekből különböző információkat gyűjthetnek ki a diákok, 

a megfejtés segíti őket a lényeg kiszűrésében, gyakorlati alkalmazásában. 

Tevékenységek 

Bemutatni a könyvtárat, a működését, szolgáltatásokat, helyiségeket és azok funkcióját. (15-20 perc) 

Kvízjáték, internetes keresés, ismerkedés a könyvtár honlapjával. (25 perc) 

Szövegértési feladat kvízzel egybekötve, keresztrejtvény, nyomkereső játék. (45 perc) 

Az első megtalált könyvben találnak utalást a következő megkeresendő könyvre (lehet felnőtt 

könyvtári állomány, gyerek-, illetve olvasótermi) és így tovább, amíg az utolsó könyvben megtalálják 

a találós kérdést elrejtve, amit meg kell fejteni. 

 

2. Vitézek és hősök – Az Egri csillagok játékos feldolgozása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az irodalmat ötvözve a történelemmel, játékos formában plusz érdekes információkhoz juthatnak 

a diákok 2-szer 45 percben. Érdekességeket tudhatnak meg az adott korról, szokásokról, a 

Hunyadiakról, a vitézekről, Eger vár ostromáról és a török megszállásról. 

Fejlesztési célok 

Gyakorolhatják a könyvtár használatát, helyismeretet szerezhetnek és információkat különböző 

tananyaghoz kapcsolódó témában.  

Tevékenységek 

4-5 fős csoportalakítás után több fordulós feladatokkal eleveníthetik fel addig szerzett ismereteiket és szerezhetnek 

újakat. (5 perc) 

Puzzle formájában kirakhatnak olyan képeket, ami tükrözi a kort, jellegzetességeket, pl. Eger vára vagy a 

Hunyadiak címere. (30 perc) 

Mi a gyorsabb kvízjátékkal aktivizáljuk a diákokat. (10 perc) 
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„Könyvtári útvesztő” játékkal ötvözzük a könyvtári és az internetes keresést. (30perc) 

Adott könyvekhez a könyvtári honlapon való kereséssel jutnak el, a könyvekben egy kép egy-egy 

darabja van elrejtve, ott további információk alapján juthatnak el a következő könyvhöz és így 

tovább, amíg ki nem rakják a képet.  

Levezetésképpen korhű ruhákat próbálhatnak fel a gyerekek. Pl. janicsár ruha stb. (15 perc) 

 

3. A népélet emlékei – Néprajzi, honismereti foglalkozás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ismerkedés Csongrád város történelmi, szellemi, földrajzi múltjával 2-szer 45 percben. A könyvtári 

állomány csongrádi vonatkozású dokumentumainak megismerése. Feladatlapos, csoportbontásban 

történő kutatómunkával szerezhetnek és adhatnak át egymásnak információkat a diákok.  

Fejlesztési célok 

Tanulást segítő módszerek elsajátítása. 

Tevékenységek 

1. A Könyvtár helyismereti állományából csoportbontásban helyi vonatkozású adatok gyűjtése játékos formában. 

(30perc) 

Képfelismerő kvízjáték (15 perc) 

2. Látogatás a helyi csíramálé készítő Bordáné Csobán Katalin kisüzemébe, megismerve a csongrádi nevezetes 

csíramálé készítésének rejtelmeit. (45 perc) 

 

4. Jeles napjaink – Márton napi hagyományok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Lehetőséget biztosítunk, hogy a tanulók megismerkedhessenek a Márton nap eredetével, 

hagyományaival. Ehhez kapcsolódóan a népszokásokkal, hiedelmekkel, jóslatokkal. 

Hogyan kötődik Márton napjához a liba? Beszélgetünk a liba hasznosságáról, felépítéséről.  

Fejlesztési célok 

Fejlesztjük az együttműködő képességet, kifejező képességet, hangsúlyt fektetve a kreativitásra és 

kézügyességre 

Tevékenységek 

Beszélgetés a Márton-napi legendáról. (15 perc) 

Ismerkedünk a témával, ehhez kapcsolódó képeskönyvek, tárgyak segítségével. Hagyományokhoz köthető jeles 

napok fontosságáról előadás formájában tájékozódhatnak a diákok. (15 perc) 

A Márton-naphoz kapcsolódó ételek megismerése. (30 perc) 
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Megtekintjük az ételek elkészítését a kivetítőn. Feladatlapokat állítunk össze, amit addig megszerzett 

ismereteik alapján tölthetnek ki.  

Kézügyességük fejlesztésére üvegmatrica festékkel képet festünk a témához kapcsolódóan. (45 perc) 

Az elkészült matricákat befőttes üvegre tudják a tanulók felragasztani. Ezután kis mécsessel 

Márton-napi lampionokat készítünk. 

 

5. Zivataros évszázadok – történelmi foglalkozás Csongrád városáról. A 
török korszak (16-17. század) bemutatása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A szinte kivédhetetlen török hódítás Csongrádon is éreztette hatását. Ennek negatív 

következményei mellett érdemes lesz kiemelni, hogy a városban nem állt meg az élet, hanem – az 

elvándorlás ellenére – néhány százan, esetleg egy-kétezren bizonyosan maradtak, bizonyítja ezt az 

épp a törökök által, időnként végrehajtott adóösszeírás. A korszak tárgyanyaga, valamint a 

felpróbálható janicsár ruha egy kicsit visszarepíti majd a diákokat a 16-17. századba. 

Fejlesztési célok 

Hazaszeretet, empátia, kitartásra nevelés 

Tevékenységek 

A tevékenységek kisebb-nagyobb módosításával (például más feladattípus kitűzése) a tematika úgy 

adaptálható, hogy egy adott tanulócsoport igényeinek jobban megfeleljen. 

Motiváció (10 perc) 

A múzeum állandó kiállításában a török kori tárgyak megtekintésével hangolódnánk az órára.  

Bevezetés (10 perc) 

Az ország akkori helyzetének bemutatása képekkel, térképekkel  

Részlet a korszakot bemutató egyik filmből (pl. Egri csillagok), a mindennapi élet érzékeltetésére. (15 perc) 

Csongrád akkori elhelyezkedésének bemutatása, melyre több elmélet is létezik, gondolva itt a Feketevárra 

vagy a törökök által épített palánkvárra. (10 perc) 

A török katonai felszerelések, ruházat bemutatása, melynek során felpróbálhatják a janicsár ruha másolatát is 

(20 perc) 

Csongrád lakosságának bemutatása (a férfiak neve fennmaradt!!!) az 1548-as adóösszeírásra alapozva 

táblázatokkal (10 perc) 

A törökök 1686-as kiűzésének országos és Csongrádot érintő fontos eseményei (10 perc) 

Összefoglalás, tanulságok levonása (5 perc)  
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Kulturális óra a könyvtárban – hagyományok, 
népszokások 

 

Érintett terület:  10-14 éves tanulók

Tartalmi fókusz: Közösségfejlesztés. Tanulássegítő, fejlesztő módszerek 

megismertetése, alkalmazása. 

Kiemelt cél: Morális akadálymentesítés a könyvtárban hátrányos helyzetű diákok 

számára. Könyvtári környezetben való ismerkedés a hagyományokkal, 

népszokásokkal 

Módszer: Kézműves, hagyományőrző foglalkozások

Időtartam: 5 alkalom, 2*45 percben

 

Összegzés  

A jó könyvtár az iskolai műhelymunka 

elengedhetetlen része, ami egyúttal azt 

is feltételezi, hogy a könyvtáros 

szervezi, összefogja és koordinálja a 

fejlesztő, önművelő tevékenységet. 

Fontos, hogy olyan dokumentumokat 

adjunk a foglalkozásokon a tanulók 

kezébe, amelyek a sajátos nevelési 

igényeiknek leginkább megfelelnek. 

A könyvtári foglalkozások 

hatékonysága érdekében fontos, hogy figyelembe vegyük és alkalmazzuk a tanulásszervezés 

különböző munkaformáit. A tanórákon megszerzett tudást és ismeretanyagot számos 

háttérinformációval bővíthetik. A szépirodalmi, ismeretközlő, tudományos művek, 

dokumentumok által szerzett ismeretanyagok fontos kiegészítői az iskolában ismert 

tudásanyagoknak. 

A Kulturális óra a könyvtárban című foglalkozássorozat 5 alkalommal 2-szer 45 percben 

megtartandó tanórán kívüli tevékenység, sajátos nevelési és fejlesztési igényű diákok számára. 

Fontos megismertetni a diákokat a könyvtári állomány azon részével, ami életkori sajátosságaiknak, 

képességeiknek leginkább megfelel. Fejlődésükben és fejlesztésükben hatékony szerepet tud 

játszani, felkeltve érdeklődésüket a könyvtár és az információgyűjtés iránt. Játékos formában 
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vezetjük rá a diákokat, hogy és miképp tudnak a könyvtár segítségével, de mégis önállóan 

információt gyűjteni különböző témakörökben, mint például a Márton-nap vagy az Advent. 

A foglalkozások alapvető célja a hagyományaink, népszokásaink megismertetése, ápolása. A 

tanulók egyedi igényeit figyelembe véve hangsúlyt kell fektetni a kommunikációra, annak 

fejlesztésére. Megértessék magukat a tanulók társaikkal, illetve közvetlen környezetükkel. Vizuális 

képességeket fejlesztő feladatokkal segítjük a diákokat, élénkítjük a fantáziájukat, kreativitásukat. 

Fejlesztjük a csoportban való együttműködést, emellett az önálló munkára is hagyunk lehetőséget. 

A könyvtárban a dokumentumok megismertetése és a közös beszélgetés, megszerzett információk 

elméleti feldolgozása mellett kézműves foglalkozásokkal színesítjük az órákat. Ezekkel fejlesztjük a 

szépérzéket, fantáziát és a kézügyességet. A 2-szer 45 percet megosztva, első felében az elméletre 

helyezve a hangsúlyt, második felében az elmélet gyakorlatba helyezésével egymásra építjük a 

foglalkozásokat. 

 

Cél és várható eredmény 

Cél a személyes kommunikáció fejlesztése, finommotorikai érzék segítése. Továbbá az 

azonosság, különbözőség felismerése, annak fontossága, gyakorlatba helyezése. Az 

információk feldolgozása, annak megtartása és fontossága szintén fontos szempont sajátos 

nevelési igényű diákok számára. Meg kell ismertetni a diákokkal, hogy tudják a különböző 

dokumentum típusokat (szépirodalmi, ismeretközlő, tudományos művek) igény szerint 

tartalmilag különválasztani. Hogyan tudják a könyvtár használatával elősegíteni tanulásukat, 

önművelési szokásaikat, képességeikhez mérten fejleszteni. 

Óraszám 

5 alkalom, alkalmanként 2-szer 45 perc 

Tantárgyi kapcsolatok 

A foglalkozásokhoz kapcsolódó tantárgyak a magyar irodalom, természetismeret, és 

társadalomismeret. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Fő szempont a sajátos nevelési igény figyelembe vételével a kommunikáció, együttműködés 

fejlesztése. Kreativitás, kézügyesség fejlesztése. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Fénymásolópapír, ceruza, kartonpapír, olló, ragasztó, filctoll, tűzőgép 
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1. Barangolás a könyvek birodalmában – Játékos könyvtárbemutató óra 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Bemutatni a könyvtárat, annak működését. Cél a könyvek iránti érdeklődés felkeltése, játékos 

foglalkozásokkal szemléltetve. Tájékozódást segítő feladatokkal segítjük hozzá a diákokat, hogy 

otthonosan mozogjanak könyvtári környezetben. Játékos formában mutatjuk be a lehetőségeket 

tanulmányaik segítésében és szórakozás szempontjából is. 

Fejlesztési célok 

Cél a finommotorika és a kreativitás fejlesztése. Egyéni képességekhez mérten rávezetni a tanulókat 

a könnyű információszerzés módszereire, lehetőleg érdekes, játékos formában. 

Tevékenységek 

Könyvtár bemutatása, használata szabályainak megismertetése. (20perc) 

Ismerkedés a helyiségekkel, azok funkciójával és a szabadpolcos állománnyal.  

Könyvjelző készítés (30perc) 

Dekorgumiból különböző sablonok alapján kivágott elemekből összeragasztott színes figurák 

választható jelző alapra (pl. nagyméretű műanyag színes gemkapocs, fa pálca, színes kartonpapírból 

kivágott könyvjelző alap 

Varrott kép készítése (45 perc) 

Színes kartonlapra nagyméretű varrótű segítségével előre elkészített formák átvarrása. A formák 

lehetőleg kapcsolódjanak a könyvtárhoz, illetve a könyvekhez. 

 

2. Mesék szárnyán – népmese napi foglalkozás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fontos megismertetni a diákokat a népmesék hagyományával, hogyan keletkeztek, hogyan terjedtek 

el és maradtak fent napjainkban is. Beszélgetés során megbeszéljük, kik azok az írók, akik ezeket 

összegyűjtötték.  

Fejlesztési célok 

Fontos szempont a mesék végighallgatása során a figyelem megtartása, a képzelet fejlesztése. 

Fogékonyság kialakítása a mesék mondanivalója iránt. Segítünk bővíteni a szókincsüket, és 

fejlesztjük a szövegértést. Együtt vizualizáljuk a meghallgatott mesét, ki hogyan képzelte el. 

Tevékenységek 

Papírszínház (2-szer 15 perc) 

Beszélgetünk a papírszínházról, mire jó, hogyan használható. Ezután 2 népmesét adunk elő a 

papírszínház segítségével - A kiskakas gyémánt félkrajcárja és a Három kismalac meséket. 

Beszélgetés a meghallgatott mesékről (30 perc) 
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Ehhez kapcsolódóan 3D hatású kakas faliképet készítünk színes kartonból, dekorgumiból, és 

szalmából olló és ragasztó segítségével. 

Malacpersely készítése (30 perc) 

Műanyag palackból és színes papírból ragasztásos technikával  

3. Elalszik a természet – Interaktív természetismereti foglalkozás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Bevezetésképpen beszélgetünk az évszakokról, azok sajátosságairól. Majd áttérünk a madarakra, 

évszakokhoz köthetően melyik költöző madár és melyik nem. Madarakhoz köthető könyvekkel 

illusztráljuk az elhangzottakat. 

Fejlesztési célok 

Fejlesztjük az információszerzés készségeit, az emlékezőképességet. Egyéni munkában fejlesztjük 

a problémamegoldó készséget. Csoportmunkában a kommunikációfejlesztést segítjük elő. A 

foglalkozások során a kreativitást és a kézügyesség gyakorlását is előtérbe helyezzük.  

Tevékenységek 

Beszélgetünk a költöző madarakról, melyiket miről lehet felismerni, mikor hol töltik a nyarat, illetve a telet, miből 

tudnak tájékozódni (20 perc) 

A témához kapcsolódó játékok (25 perc) 

Kvízjátékokkal, színes képekkel illusztrált feladatlapokkal (projektoron, kivetítő segítségével 

érdekesebbé téve) elevenítjük fel addig megszerzett ismereteiket, a megoldások közös 

megbeszélésével gyarapíthatják a diákok ismereteiket. Továbbá vastag kartonból előre elkészített 

puzzle játék kirakással tesszük érdekesebbé a foglalkozást. Párosítással (madarak képei, illetve a 

nevei) és az azonosság, különbözőség felismerésének fejlesztése céljából „kakukktojás” feladatsort 

mutatunk a tanulóknak kivetítőn. 

Kézműves foglalkozáson madáretetőt készítünk műanyagpalackból, ezzel egyúttal felhívjuk a figyelmet a 

környezetvédelemre és az újrahasznosítás fontosságára. (45 perc)  

 

4. Jeles napjaink – Márton napi hagyományok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Lehetőséget biztosítunk, hogy a tanulók megismerkedhessenek a Márton nap eredetével, 

hagyományaival. Ehhez kapcsolódóan a népszokásokkal, hiedelmekkel, jóslatokkal. 

Hogyan kötődik Márton napjához a liba? Beszélgetünk a liba hasznosságáról, felépítéséről.  

Fejlesztési célok 

Fejlesztjük az együttműködő képességet, kifejező képességet, hangsúlyt fektetve a kreativitásra és a 

kézügyességre. 
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Tevékenységek 

Márton-napi legenda (15 perc) 

Beszélgetés, ismerkedünk a témával, ehhez kapcsolódó képeskönyvek, tárgyak segítségével. A 

hagyományokhoz köthető jeles napok fontosságáról előadás formájában tájékozódhatnak a diákok. 

Alkotó tevékenység (30 perc) 

Megismerhetik a Márton-naphoz kapcsolódó ételeket, elkészítésüket kivetítőn. Biztosítunk 

számukra kifestőket, képességeiket figyelembe véve feladatlapokat állítunk össze, amit addig 

megszerzett ismereteik alapján tölthetnek ki.  

Üvegmatrica készítés (45 perc) 

Kézügyességük fejlesztésére üvegmatrica festékkel képet festünk a témához kapcsolódóan, amit 

befőttesüvegre tudnak a tanulók felragasztani, ezután kis mécsessel Márton-napi lampionokat 

készítünk. 

 

5. Karácsonyváró – Szent Miklós története, Advent 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Megismerkedünk Szent Miklós történetével, ehhez kapcsolódó szokásokkal, és hagyományokkal. 

Lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekkönyvtár állományának e részét felfedezzék, információkat 

gyűjthessenek a témában. 

Fejlesztési célok 

Fő szempont a kommunikáció, együttműködés fejlesztése. 

A kézügyesség, illetve a kreativitás együttes fejlesztésével segítjük a tanulókat, figyelembe véve 

egyéni képességeiket. 

Tevékenységek 

Lehetőséget kapnak a tanulók, hogy Szent Miklós történetét és a Mikulás eredetét megismerjék. 

Beszélgetünk a Mikulásról, könyvekkel illusztrálva színesítjük az információszerzést. Mikor érkezik 

a Mikulás, kik kapnak ajándékot a hagyomány szerint. Milyen verseket, dalokat ismernek, ezeket 

témába vágó könyvekkel segítjük. (30 perc) 

Játékos, puzzle kirakóval, képkirakóval és feladatlapokkal színesítjük a foglalkozást. (15 perc) 

Dekorgumi felhasználásával, Mikulást, csizmát, rénszarvast szánnal készítünk tetszés szerint választhatóan, 

ezzel fejlesztve a kreativitást és a kézügyességet. (45 perc)  
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Legyél te is felfedező 
 

Érintett terület:  5 – 8. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység

Tartalmi fókusz: Természettudományok iránti érdeklődés elmélyítése, ismeretek bővítése

Kiemelt cél: Továbbgondolkodásra való nevelés

Módszer: Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, projektmódszertan, játék.

Időtartam: Alkalmanként 2 x 45 perc, 5 alkalommal

 

Összegzés 

A foglalkozások célja, hogy az elméleti tudásra 

ráépüljön egy gyakorlatias, az adott helyzetben 

felhasználható praktikus tudás – mivel a 

munkaerőpiac is egyre inkább ezt igényli.  

Ennek fő lépései a tematika témaköréhez igazítva:  

1. alapvető természettudományos tények, fogalmak, 

elvek és elméletek tudása  

2. a természettudományos tudás alkalmazása 

hétköznapi helyzetekben  

3. természettudományos vizsgálati eljárások 

alkalmazása  

A gyereket meg kell tanítani arra, hogyan figyelje 

meg a jelenségeket és néhány mondatban el is tudja 

mondani a lényegét – el tudja különíteni a lényeges 

és a lényegtelen részleteket, felismerje az egyszerű ok – okozati összefüggéseket, 

törvényszerűségeket. Ennek gyakorlatát ki kell építeni.  

Így a „hétköznapi tudomány” eszközeit felhasználva sikerül a megismerési folyamatot a 

kísérletekkel segíteni, alátámasztani, a tanulókat továbbgondolkodásra késztetni.  

Fontosnak tartottuk a tematika összeállításánál a természettudományos műveltség fejlesztését, a 

természettudományos tárgyak integrációját (biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika, technika) 

és a környezeti nevelést is.  
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Cél és várható eredmény  

A foglalkozások célja, hogy a természeti jelenségek egy-egy nézőpontjának vizsgálatán 

keresztül – a tanulók természet iránti természetes érdeklődésének fenntartása mellett – 

fejlessze természettudományos gondolkodásukat, miközben maga a vizsgálódás rutinja, a 

közvetlen tapasztalatszerzés és magyarázatkeresés igénye is alakuljon ki bennük.  

Óraszám  

3+2 alkalommal 2×45 perc  

Tantárgyi kapcsolatok  

Kémia, fizika, természetismeret, földrajz, informatika, matematika 

 

1. Hogyan téveszthetők meg érzékszerveink?  
Fejlesztési célok  

Kritikai gondolkodás fejlesztése: gondolkodás fejlesztése, problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

Ismeretek kezelése: aktív megfigyelés, eredmények irányított rögzítése, grafikon, táblázat készítése, 

információszerzés (internet, könyvek). 

Közösségfejlesztés: együttműködés fejlesztése, önértékelés. 

Munkaforma  

Csoportmunka, páros munka  

Tevékenységek  

Az érzékszervi tapasztalat megfogalmazása: tárgyak leírása különböző szemszögekből, 

csoportosítása egyéni szempontok alapján, a csoportok ábrázolása halmazábrával – tanulópárok 

halmazábráinak összehasonlítása  

Egyes ásványok színének, keménységének, porszínének, sűrűségének vizsgálata, ásványok és 

kőzetek csoportosítása a vizsgálatok eredményeinek alapján. 

A résztvevők sorba rendezése különféle szempontok szerint (pl. magasság, súly stb.) - a megfigyelés 

pontossága, hibái.  

A tapasztalat ellenőrzése mérésekkel. 

Az ellenőrzés elvégzése.  

A következtetés levonása: annak felismertetése, hogy az érzékszervi tapasztalatok hatással vannak 

a megfigyelés pontosságára, de ezeket ellenőrizni kell. 

Mérések jelentősége (hogyan csaphatnak be érzékszerveink?): 

- Optikai csalódások bemutatása és keresése a weben  

- Színek és háttér  
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- Összetartó és széttartó vonalak  

- Mozog, nem mozog?  

A tapasztalatok szabatos megfogalmazása, illetve egyéb módon történő rögzítése – halmazábra, 

közös jegyzet készítése  

Tapasztalatok ellenőrzésének módjai, ellenőrzés  

A mérés fontosságának belátása  

 

2. Környezetünk védelme  
Fejlesztési célok  

Kritikai gondolkodás és problémamegoldás: az információk rendszerezése, elemzése és összegzése 

a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében. 

Kísérletek tervezése, végrehajtása, értékelése, következtetések levonása. 

Érdeklődés felkeltése a természeti jelenségek közvetlen tanulmányozása, illetve saját vizsgálódás 

iránt. 

Önálló munkavégzés fejlesztése. 

Munkaforma  

Csoportmunka, páros munka 

Tevékenységek  

Légszennyezés 

Levegőben lebegő légszennyezés kimutatása, mérése különböző módszerekkel. 

Egészségkárosító hatások 

Lebegő por kimutatása levegőből (mézzel). A megtapadt porszemek mennyiségének értékelése, 

amelyben szempont lehet pl. a főúttól vagy a folyóparttól való távolság.  

Levelekre ülepedő por kimutatása cellux szalaggal. A szalagra tapadt porszemek számának függése 

a közlekedéstől, a levelek magasságától, a vizsgált növényfajtól.  

Az eredmények grafikus ábrázolása.  

Levegőszennyezés hatása az élővilágra, mezőgazdasági termelésre. 

Savas eső, globális felmelegedés fogalmának meghatározása – PPT készítése. 

Levegőszennyezéshez kötött betegségek gyűjtése internetről. 

 

3. Fenntartható környezetünk  
Fejlesztési célok  

Környezettudatos gondolkodás fejlesztése – a tanulók ismereteinek összekapcsolása a 

mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével. 
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A természetvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése, magyarázata. 

A tanulók gondolataikat, ötleteiket pontosan, hatékonyan fogalmazzák meg. 

Önálló munkavégzés fejlesztése. 

Munkaforma  

Csoportmunka, páros munka  

Tevékenységek  

Megújuló energia megfogalmazása - halmazábra készítése. 

Klímaváltozás fogalma, hatásai – páros munka, megbeszélés. 

Energiatudatosság: Mennyi energiát használunk egy termék előállítása során? (pl. alma 

magtermelésétől almalé formájában az üzletbe jutásig). 

Fenntarthatóság környezetünkben: hogyan tud a körfolyamatokra épülő gazdálkodás és a 

természeti környezet harmonikusan egymás mellett működni? – megbeszélés. 

A település természeti (Csaj-tó, Tisza, Kiskunsági NP élővilága) értékeinek összegyűjtése, 

megőrzésének lehetőségei (veszélyforrások feltárása) páros munkában. 

Környezetszennyezés a faluban – ötletek a megoldásra. 

Eredmények összegzése, vázlat készítése. 

Környezetszennyezés hatásai – PPT készítése. 

 

4. Energiatakarékosság  
Fejlesztési célok  

Környezettudatos gondolkodás fejlesztése  

Kreatív információhasználat  

Munkaforma 

Frontális tanári munka, csoportmunka, páros munka  

Tevékenységek  

A különböző energiaforrások megismerése - bemutatás PPT-vel. 

Felhasználásuk előnyei és hátrányai. 

A jövő energiatermelésének lehetőségei – alternatív energiák bemutatása Megújuló energiákat 

bemutató szerelőcsomag segítségével. 

Az energia útja az energia termelésétől a felhasználás helyéig. 

Energiafogyasztás csökkentésének lehetősége lakóházunkban: energiatakarékos készülékek, ház 

szigetelése, nyílászárók cseréje, megújuló energia (pl. napelemek) használata - előnyök és hátrányok 

megbeszélése  

A rezsi fogalma. Egy háztartás havi rezsijének meghatározása, az elemek összeadása.  
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Spórolási, takarékossági lehetőségek - energiagazdálkodási fortélyok otthon – ötletek gyűjtése páros 

munkában (pl. fűtési szokások megváltoztatása, autó több utassal, ne maradjon égve fölöslegesen 

villany, energiatakarékos égők használata stb.), összesítő tabló készítése. 

Hagyományos és energiatakarékos égő fogyasztásának kiszámítása, összehasonlítása. 

Energiatermelés környezetkárosító hatásai – megbeszélés. 

 

5. Alternatív energiák  
Fejlesztési célok  

Kezdeményezőkészség, társas készségek fejlesztése  

Kézügyesség fejlesztése  

Munkaforma  

Frontális tanári munka, páros munka, csoportmunka, egyéni munka  

Tevékenységek  

Alternatív energiák termelése – bemutató PPT 

Napenergia, szélenergia otthoni alkalmazási lehetőségei: ötletek gyűjtése (pl. kerti tusoló meleg víz 

ellátása régi fémtartály segítségével). 

Egy alternatív energiát termelő elem (pl. napkollektor, szélkerék) megtérülési idejének kiszámítása. 

UFO Meteo 5 az 1-ben szerelőkészletek használatával:  

- „Szélerőmű” építése  

- „Napautó” építése  

A foglalkozásokon szerzett ismeretek összegzése – PPT készítése. 
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Melléklet: A foglalkozások menete  
 

Hogyan téveszthetők meg érzékszerveink? 

Idő Foglalkozás menete 
Nevelési – oktatási stratégia 

Tanulói 
munkaformák 

Módszerek Eszközök 

15p 

Ráhangolódás: érzékenyítő 
játékok  
Szabad asszociáció 
mondatláncokkal (A zöldről az 
erdő jut eszembe.→Az erdőről a 
róka jut eszembe…)  
Ki vagyok én? (mindenki hátán 
egy tárgy neve/fogalom, a 
többiekhez intézett kérdésekből 
találja ki, hogy mi)  
Üzenet szavak nélkül 

frontális munka  
egyéni munka 

játék  

15p 

A résztvevők sorba rendezése 
különféle szempontok szerint (pl. 
magasság, súly, pontos életkor 
stb.), ennek ellenőrzése. 
A megfigyelés pontossága, hibái. 

páros munka  
mérés  
megbeszélés  

mérleg, 
mérőszalag stb.  

10p  
Az érzékszervi tapasztalat 
megfogalmazása: tárgyak leírása 
különböző szemszögekből. 

csoportmunka  megfigyelés   

10p  

Leírt tárgyak csoportosítása 
egyéni szempontok alapján (pl. 
szín, anyag stb.), a csoportok 
ábrázolása halmazábrával. 
Tanulópárok halmazábráinak 
összehasonlítása. 

páros munka  
frontális 
csoportmunka  

megfigyelés, 
megbeszélés  
vita  

 

20p  

Egyes ásványok színének, 
keménységének, porszínének, 
sűrűségének stb. vizsgálata. 
Ásványok és kőzetek 
csoportosítása a vizsgálatok 
eredményeinek alapján. 
Vizsgálati eredmények rögzítése. 

  

megfigyelés, 
gyakorlati munka  
rendezés - 
rendszerezés 

 

20p  

Hogyan csaphatnak be 
érzékszerveink?  
Optikai csalódások bemutatása és 
keresése a weben. 
Színek és háttér. 
Összetartó és széttartó vonalak. 
Mozog, nem mozog?  
A tapasztalatok szabatos 
megfogalmazása – ábra készítése. 

egyéni munka  
frontális 
csoportmunka  

megfigyelés  
mérés  

képek optikai 
csalódásokról  
3D-s képek  
Internet  

2p  
Közös munka értékelése 
értékelőlappal. 

  értékelőlap 
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Környezetünk védelme 

Előzetes tevékenység:  
- mézzel teli üvegecskék kitétele az iskolaudvar különböző helyeire  
- Kiselőadás készítése: milyen időjárással kapcsolatos környezeti változások/katasztrófák történtek 
a nyáron? 
 

Idő Foglalkozás menete 
Nevelési – oktatási stratégia 

Tanulói 
munkaformák 

Módszerek Eszközök 

5p 

Ráhangolódás: a tanulók kapnak 
egy-egy feladatlapot az ABC egymás 
alá írt betűivel – a témával 
kapcsolatosan az egyes betűkkel 
kezdődő szavakat, fogalmakat írnak 
a szavakhoz.  
Utána közös listát készítenek 
csomagolópapíron. 

önálló munka  
csoportmunka  

szövegértelmezés  
megbeszélés  

papír, toll  
csomagoló-papír  

20p  

Lebegő por kimutatása levegőből 
(mézzel). A megtapadt porszemek 
mennyiségének értékelése, 
amelyben szempont lehet pl. a 
főúttól való távolság. 
Levelekre ülepedő por kimutatása 
cellux-szalaggal. A szalagra tapadt 
porszemek számának függése a 
közlekedéstől, a levelek 
magasságától, a vizsgált 
növényfajtól. 

csoportmunka  
páros munka  

gyakorlati munka  
megfigyelés  
megbeszélés  

előkészített 
üvegcsék  
cellux  
mikroszkóp  

5p  
Az eredmények grafikus ábrázolása 
(oszlopdiagram, kördiagram) – 
mennyiségi viszonyok bemutatása. 

páros munka  
rajz 
megbeszélés  

papír, toll  

15p  

Levegőszennyezés hatása az 
élővilágra, mezőgazdasági 
termelésre – példák gyűjtése 
(tapasztalati, előzetes ismeretek, 
internet) ezek megbeszélése  
közös vázlat készítése. 

páros munka  
csoportmunka  

megbeszélés  
vita  
gyűjtés – rendezés - 
rendszerezés  

papír, toll  
csomagoló-papír  

20p 

Savas eső, globális felmelegedés 
fogalmának meghatározása előzetes 
(tanórán tanult) ismeretekre építve. 
Kiselőadások  
Magyarázatok keresése, közös vázlat 
készítése. 

páros munka, 
csoportmunka 

megfigyelés, 
megbeszélés,  
vita,  
gyűjtés – rendezés - 
rendszerezés 

papír, toll, 
csomagoló-papír 

10p  
PPT készítése (közös vázlat 
alapján). 

csoportmunka  
ismertek 
csoportosítása  

laptop  

10p  

Kérdésfeltevés: Hogyan hat a levegő 
szennyezése mindennapjainkra?  
Levegőszennyezéshez kötött 
betegségek gyűjtése internetről. 

csoportmunka  
megbeszélés  
vita  

laptop  

1p  
Közös munka értékelése 
értékelőlappal. 

önálló munka   értékelőlap 
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Fenntartható környezetünk  

Előzetes tevékenység:  
- Gyűjtőmunka: Csaj-tó, Tisza, Kiskunsági NP élővilága jellegzetességei  
- Környezetszennyezéssel kapcsolatos képek gyűjtése 

Idő Foglalkozás menete 
Nevelési – oktatási stratégia 

Tanulói 
munkaformák 

Módszerek Eszközök 

5p  Ráhangolódás:  
Szólánc (energia témakörben) 
Állatkert (egy állat eljátszása, 
kitalálása hangok nélkül)  

egyéni és 
csoportmunka  

játék,  
megfigyelés  

 

15p  Megújuló energia megfogalmazása, 
előnyei, hátrányai - halmazábra 
készítése. 

páros munka  megbeszélés   

10p  Klímaváltozás fogalma, hatásai 
Tanulói véleményekkel kiegészítés 
– ötletelés 

tanári bemutatás; 
frontális 
csoportmunka 

bemutatás, vita bemutató PPT  

10p  Energiatudatosság: Mennyi energiát 
használunk egy termék előállítása 
során? (pl. alma magtermelésétől 
almalé formájában az üzletbe 
jutásig)  

csoportmunka  
folyamatábra 
készítése  

 

10p  Hogyan tud a körfolyamatokra 
épülő gazdálkodás és a természeti 
környezet harmonikusan egymás 
mellett működni?  

frontális 
csoportmunka  

megbeszélés   

20p  A település természeti értékeinek 
összegyűjtése, megőrzésének 
lehetőségei  
Kiselőadások  
Veszélyforrások feltárása  
Környezetszennyezés a faluban – 
ötletek a megoldásra. 

páros munka  
csoportmunka  

megfigyelés  
megbeszélés  
vita  
gyűjtés – rendezés - 
rendszerezés  

projektor  

10p  Eredmények összegzése, vázlat 
készítése. 

csoportmunka  
ismertek 
csoportosítása  

csomagolópapír  

15p  Környezetszennyezés hatásai – PPT 
készítése (hozott képekből közös 
vázlat alapján). 

páros munka  
szemléltetés, 
bemutatás  

laptop  

1p  Közös munka értékelése 
értékelőlappal. 

önálló munka  értékelőlap   
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Energiatakarékosság 

Idő Foglalkozás menete 
Nevelési – oktatási stratégia 

Tanulói 
munkaformák 

Módszerek Eszközök 

5p  
Ráhangolódás  
Memóriajátékok 

    

 

A különböző energiaforrások 
megismerése  
Felhasználásuk előnyei és hátrányai 
- ábra készítése  

tanári bemutatás  
páros munka  

bemutatás  projektor  

 
Alternatív energiák bemutatása 
Megújuló energiákat bemutató 
szerelőcsomag segítségével. 

frontális 
csoportmunka  

szemléltetés, 
gyakorlati munka  

szerelő csomag  

 
Az energia útja az energia 
termelésétől a felhasználás helyéig. 

csoportmunka  megbeszélés   

 

Energiafogyasztás csökkentésének 
lehetősége lakóházunkban:  
- energiatakarékos készülékek, ház 
szigetelése, nyílászárók cseréje, 
megújuló energia (pl. napelemek) 
használata - előnyök és hátrányok 
megbeszélése. 

páros munka  
csoportmunka  

megbeszélés  
vita  

 
 

 
A rezsi fogalma. Egy háztartás havi 
rezsijének meghatározása. 

páros munka  számítás   

 

Spórolási, takarékossági lehetőségek 
- energiagazdálkodási fortélyok 
otthon – ötletek gyűjtése (pl. fűtési 
szokások megváltoztatása, autó 
több utassal, ne maradjon égve 
fölöslegese villany, energiatakarékos 
égők használata stb.),  
összesítő tabló készítése. 

páros munka  
csoportmunka  

vita  
információgyűjtés – 
rendezés - 
rendszerezés  

 
 

1p  
Közös munka értékelése 
értékelőlappal. 

  értékelőlap 
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Alternatív energiák 

Idő Foglalkozás menete 
Nevelési – oktatási stratégia 

Tanulói 
munkaformák 

Módszerek Eszközök 

10p  Ráhangolódás:  
Rajz és szimbólum – játék  
Memóriajáték – egy kép megnézése 
után kérdésekre kell válaszolni. 

egyéni munka  
páros munka  

  

25p  Alternatív energiák termelése  
Tabló készítése  

frontális munka  bemutatás  
szemléltetés  

bemutató PPT  

15p  Napenergia, szélenergia otthoni 
alkalmazási lehetőségei: ötletek 
gyűjtése (pl. kerti tusoló meleg víz 
ellátása régi fémtartály segítségével).

frontális 
csoportmunka  

gyűjtőmunka  Internet, laptop  

10p  Egy alternatív energiát termelő 
elem (pl. napkollektor, szélkerék) 
megtérülési idejének kiszámítása. 

páros munka  számítás  
 

30p  „Szélerőmű” építése  
„Napautó” építése  

páros munka  gyakorlati munka  szerelőkészletek  

1p  Közös munka értékelése 
értékelőlappal  

értékelőlap  
  

 

Tanári tevékenységek  

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel  

Kérdésfeltevés  

Olyan aktuális probléma – globális természeti problémák - vizsgálatát állítottuk fókuszba, ami a 

tanulókat nagyon érdekli, sokat hallottak róla.  

A természet gyors leromlását és a felmelegedést mindennapjaikban tapasztalják, tudják, hogy saját 

jövőjüket veszélyezteti.  

A foglalkozások során összegyűjtjük eddigi ismereteiket, ötleteket gyűjtünk, megvitatjuk, 

rendszerezzük, bővítjük az ismereteket. 

Ehhez felhasználjuk az iskolai munkában szerzett tudást, az írott sajtóból származó információkat. 

Értékelés  

Folyamatos visszajelzés  

Értékelőlap  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása  

Tények, adatok gyűjtése, vizsgálata  

A foglalkozásokon a tanulók a biológia, fizika, kémia és a földrajz által tárgyalt természeti 

jelenségeket vizsgálnak. Közben a hétköznapokból ismert fogalmakat bővítenek, így lehetőség 
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nyílik a szaktárgyi órákon tanultak elmélyítésére, valamint a tanulási-megismerési folyamat 

erősítésére. 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése  

A témakörökhöz kapcsolódóan a tanulók közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek, megismerhetik 

mások véleményét.  

Gyűjtőmunkájuk során motivációjuk, kíváncsiságuk erősödik, a környezeti problémák megismerése 

elmélyül, magatartásuk környezettudatosabbá válik. 

Egy aktív, tudásalapú tanulás alakul ki. 

Önálló munka és együttműködés  

Az önálló munka során fejleszthető az egyéni felelősségtudat. Tét nélküli kísérlethelyzetben 

alkalmazhatják ismereteiket, gondolataikat, véleményüket.  

A csoportmunka elengedhetetlen feltétele az együttműködés. Fejleszti a kommunikációt, a 

kreativitást, az alkalmazkodást és szereplési lehetőséget ad. A közös munka során a tanuló sajátjától 

eltérő véleményt is elfogad.  
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Léleksimogató - foglalkozássorozat 5-6. 
évfolyamosoknak 

 

Érintett terület:  5-6. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység, fejlesztő biblioterápiás 

napközis tematikus foglalkozássorozat 

Tartalmi fókusz: Magyar nyelv és irodalom, erkölcsi nevelés, művészeti nevelés 

Kiemelt cél: Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés

Módszer: Fejlesztő biblioterápia; személyiségfejlesztő, önismereti és 

közösségfejlesztő játékok; drámapedagógia; kreatív, problémamegoldó 

feladatok; művészetterápia; felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás 

Időtartam: Alkalmanként 2 óra, 5 alkalommal

 

Összegzés 

A célcsoport bemutatása, a tervezett 

létszám: a fejlesztő biblioterápiás 

foglalkozássorozatot alkalmanként a 

felső tagozat 5-6. évfolyam napközis 

csoportjaiból a foglalkozás iránt 

érdeklődő gyerekek, maximum 10-15 

fő számára tervezem. A gyerekek 

valószínű vegyesen lesznek fiúk és 

lányok is, azonos korúak, hasonlóan 

nyitottak mindenre, érdeklődőek, 

intellektuálisan és emocionálisan is hasonló magas szinten vannak. Fejlődéslélektani szempontból 

egészséges gyerekek, akik a koruknak megfelelő tipikus problémákkal, valamint a szociálisan 

hátrányos helyzetből adódó problémákkal küzdenek. 

A biblioterápiás foglalkozás mindig az adott célcsoport tagjainak hasonló problémáját megcélzó 

szöveg köré szerveződik. Az irodalomterápiás foglalkozáson nem műelemzést végzünk, hanem 

olyan intenzív verbális-asszociatív munkát folytatunk, amely során a választott szöveg témájához 

és érzelmi motívumaihoz a foglalkozásvezető orientáló kérdései segítségével és spontán 

megbeszélés útján szabad asszociációkat társítunk. A szöveg által hívott témához kapcsolódóan 

megkíséreljük az előhívott sajátélmény megbeszélés útján való megdolgozását, hogy a résztvevők a 
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csoport segítségével képessé váljanak a problémáik átdolgozására és belső erőforrásaik 

mozgósítására, s eljussanak egy önmagukról szóló, más módon nehezen elérhető tapasztalathoz, 

ami motorja lehet a személyiség és az életút pozitív irányú változásának. 

Az interaktív csoportmunka segíti a résztvevőket a mű és a beszélgetés témájához kapcsolódó 

érzéseik azonosításában és a saját viselkedésükre irányuló belátásban, ráébreszti őket a változáshoz 

és problémamegoldáshoz szükséges egyéni tennivalóikra. Emellett alapvető a csoport érzelmi 

megtartó erejének megélése, az egymásba vetett bizalom és a megosztás lehetősége, egymás 

támogatása a másik meghallgatásával és a mondandójához fűzött megjegyzésekkel, ami csökkenti 

az izoláció érzését és a szorongást, növeli az empátiás készséget, mélyíti az emberismeretet, szélesíti 

a világlátást. 

A csoportos fejlesztő biblioterápiás foglalkozások menete, az alkalmazott módszerek:  

1. A megfelelő mű (könyvrészlet, novella, mese, vers) kiválasztása, amely a program résztvevőinek 

problémáit tükrözi. 

2. A mű bemutatása. A kiválasztott olvasmányt felolvashatja a foglalkozásvezető vagy egy segítő, 

felolvashatják hangosan együtt a résztvevők, csendben egyénileg, vagy meg lehet hallgatni CD-ről 

előadóművészek tolmácsolásában. 

3. A megértés erősítése. A felolvasás közben vagy a végén a cselekmény, a szereplők és a felvetett 

problémák közös, irányított megbeszélése következik.  

A megbeszélés itt nem úgy történik, mint az iskolai órán az ismeretanyag elsajátítása. Ezen 

alkalmakkor nem a mű írója, élete, stílusa a fontos, hanem azt, hogy a befogadónak mit jelent a 

szöveg, milyen hatást váltott ki belőle. 

Szabadon véleményt nyilváníthatnak a gyermekek, kifejezhetik érzelmeiket is, elmondhatják, hogy 

ők ebben a helyzetben hogyan cselekedtek volna. Rögtön visszajelzést is kaphatnak a többiektől, 

ezáltal kialakíthatnak egy mindenki által elfogadott viselkedésmódot. Ez megkönnyíti a 

beilleszkedést és erősíti az összetartozás érzését.  

A csoportos fejlesztő biblioterápiával tehát sokkal nagyobb hatás érhető el, mint az egyéni 

olvasással, több szinten képes formálni a személyiséget. 

A megértés erősítése történik úgy is, hogy a foglalkozások során nem csupán a szövegbefogadásra 

épülő receptív biblioterápiával, hanem minél gazdagabb eszköztárral dolgozunk. Az olvasást 

követő irányított beszélgetésen kívül fontos szerepe van az önismereti és közösségépítő játékok, a 

drámapedagógia alkalmazásának (szituációs szerepjátékok) a kreatív problémamegoldó 

feladatoknak (pl. alkotó kreatív írás, asszociációs játékok) és a különböző művészeti technikáknak 

(pl. rajzolás, festés, kollázs, fotó, zene, stb.). 
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A biblioterápiás foglalkozásokkal komplex személyiségfejlesztés érhető el, intellektuális szinten, 

szociális szinten, emocionálisan és viselkedéses szinten is. 

 

Cél és várható eredmény 

A tematika a legfontosabb pedagógiai célként tűzi ki a személyiségfejlesztést, az önismeret, a 

problémamegoldó képesség és a kreativitás fejlesztését; a pozitív önértékelés, az 

alkalmazkodóképesség javítását, segítséget a beilleszkedési problémák leküzdésében, 

szorongásoldást, valamint közösségfejlesztést, a társas kultúra fejlesztését.  

Legfontosabb másodlagos cél az olvasás népszerűsítése, megszerettetése, szövegértő, 

szövegelemző készség fejlesztése, a beszédkészség, gondolkodási és kommunikációs 

készségek javítása.  

A programjainkba bevont hátrányos helyzetű gyerekek esetében az iskolák pedagógiai 

munkájának és ehhez kapcsolódva a mi biblioterápiás foglalkozásainknak is van egy közös 

célja: a hátrányok kompenzálása és az esélyek növelése a sikeresebb társadalmi integráció 

érdekében. 

A tematika alkalmazását eredményesnek tekinthetjük, ha sikerül segíteni a gátlásos, 

kisebbrendűségi érzéssel küzdő gyerekeknek félelmeik legyőzésében; a testi hibás, vagy 

súlyfelesleggel, esetleg túlzott soványsággal küzdő gyermeknek önmaguk elfogadására, 

önértékelésre, de ugyanakkor más etnikai csoportok, kisebbségek elfogadására is.  

Eredményként könyvelhetjük el, hogy sikerül segíteni az alkalmazkodási nehézségek, pl. 

túlzott agresszivitás, vagy éppen a bátorság hiánya esetén is, ugyanakkor az átlagon felüli 

képességekkel rendelkező gyermek problémáira, esetleges beilleszkedési zavaraira is 

segítséget nyújtunk. 

Óraszám 

Alkalmanként 2 óra, 5 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, ének-zene 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Személyes kompetencia: kommunikáció, beleélési, befogadási képesség, kíváncsiság, 

önismeret fejlesztése. 

Kognitív kompetencia: gondolkodási, probléma megoldási, ok-okozati képesség, megfigyelő, 

rendszerező képesség fejlesztése, emlékezet fejlesztése.  

Szociális kompetencia: kontaktuskezelési, együttműködési, beleélési képesség fejlesztése. 

Érzelmi intelligencia fejlesztése. 
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Intellektuális szinten gondolkodásra, a képzelőerő, fantázia fejlesztésére, önismeretre 

ösztönzi a gyermekeket, hogy saját problémáit reálisan lássa, és a problémára alternatív 

megoldásokat találjon. 

Szociális szinten a tudatosságát, a szociális érzékenységét növelhetjük, hogy más helyzetébe 

tudja magát képzelni, együttérző képesség fokozása történik. 

Emocionálisan helyettesít, tehermentesít, élményt nyújt a valódi élmény kockázata nélkül. 

Átélheti a mesehős megpróbáltatásait, a mese szereplőjén keresztül, sokkal könnyebben 

kitárulkozik. Az a kisgyerek, kamasz, aki túl szégyenlős ahhoz, hogy a személyes problémáit 

közvetlenül mondja el, a szereplőkön keresztül úgy mondhatja el véleményét, hogy nem kell 

kiadnia magát. A közösségi érzés erősödése, a szórakozás, az olvasás öröme jellemző. 

Viselkedéses szinten kísérletezhet különféle viselkedésmódokkal, sőt megismerheti a 

lehetséges hatásokat is.  

Előkészületek 

A tematika megvalósítására felkészülni a tematikai leírásban szereplő alkalmazott módszerek 

mélyebb megismerésével lehet. 

A későbbi megvalósításhoz, adaptációhoz a pedagógusi végzettség mellett fejlesztő 

biblioterápiás ismeretek is szükségesek. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Könyvek, CD-lemezek, CD-lejátszó, flipchart papír, táblafilc színes csomagok, A4-es papír 

csomagok, műszaki rajzlap, csomagolópapír, színes ceruza készlet, grafitceruza, filctoll 

készlet, zsírkréta, gyurmaragasztó, papírragasztó, gumis karton mappa; másolatok a 

szövegekről, alkalmanként 70-80 színes A/4-es másolat; biztosítótűk vagy gombostűk; labda, 

bőrönd vagy táska; színes kártyák; értékelő kocka befejezetlen mondatokkal oldalain. 

Források  

Kamaszságok / Ágai Ágnes. – Bp., Móra, 1985. 

Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában / Bagdy Emőke, Telkes József. – Bp., Nemz. 

Tankvk., 1994, cop. 1988. 

Drámapedagógia alkalmazása - foglalkozásminták alsó tagozatosok számára / Baji-Gál 

Ferencné. – Debrecen, Pedellus, 2000.  

Magánélettan / Bácskai Júlia. – Bp. Raabe Klett K., [1998]. – (Matúra tankönyv) 

Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája / Béres Judit, Sóron Ildikó, Tegzes Tünde, 

Zsidai Borbála. In.: Könyvtári figyelő, 2014. 4. szám 

epa.oszk.hu/.../EPA00143_konyvtari_figyelo_2014_4_459-480.pdf 
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A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim. -  Budapest, Gondolat, 

1985.  

Varázslás és fogyókúra: mesék, mesemondók, motívumok / Boldizsár Ildikó. – Budapest, 

JAK: Kijárat, 1997.  

Fiatalok biblioterápiája - Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése / 

Beth Doll, Carol Doll; magyar szöveget gondozta Magyar Krisztina. – Budapest, Könyvtári 

Intézet, 2011. 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/biblioterapia_gyermekeknek_es_

serduloknek_0.pdf 

Cifra mese - mesék és hasznos történetek / Gárdonyi Géza. – Budapest, Móra, 1982. 

Gyerekregények / Gyurkovics Tibor. – Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2001.  

Csicseri történet - mesék, versek, elbeszélések / Móra Ferenc. – Bp., Móra, 1974. 

A nehéz kétgarasos / Móricz Zsigmond; [sajtó alá rend. és az utószót írta Czine Mihály, ill. 

Keresztes Dóra]. – Bp., Unikornis, 1996. – (Nagy magyar mesemondók, 2.) 

Olvasókönyv a biblioterápiáról / összeáll. Bartos Éva. – Budapest, OSZK KMK, 1989.  

Hogyan élheted túl, ha „furcsának” tartanak? - Tilinger 128, Dormin007 és a túlélő mód / 

Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona. – Bp., Móra, cop. 2016. – (Lélekdoki, 5.) 

Delfi örökösei - önismereti csoportok - elmélet, módszer, gyakorlat / Rudas János. – 

Szentendre, Kairosz, 1998. cop. 1990. 

Személyiségfejlesztő játékok / összeáll. Kósáné Ormai Vera. – Bp., IFA OKI, XIII. ker. Ped. 

Kabinet, [1997]. – (Altern füzetek. Módszerek) 

A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje - biblioterápiai tanulmányok / Zágorec-Csuka 

Judit. – Pilisvörösvár, Kapca, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Kapcai József 

Attila Művelődési Egyesület, 2017. 

Ötletek, tippek, változatok 

A tematika egyes részein részletezem az adott tevékenység, játék különböző változatait, amely 

a gyermekcsoport, az idő és a helyszín adottságainak figyelembevételével, valamint a kellékek 

megléte vagy hiánya esetén különböző módon alkalmazható.  

A tematikát tágabb időkeretben is meg lehet valósítani, amennyiben kitárulkozóbb, 

kommunikatívabb a csoport, akkor hosszabb beszélgetésekkel, megbeszélésekkel, valamint 

további szituációs és önismereti, ill. közösségépítő játék, és ezekhez kapcsolódó kreatív 

tevékenység alkalmazásával. 

Mivel a gyerekeket foglalkoztató téma és az életkori sajátosságaikból, ill. a szociális 

helyzetükből adódó problematika igen sokrétű, így a tematika mindezekkel még tovább 
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kibővíthető, hiszen a mesék, novellák oly gazdag tárháza áll rendelkezésünkre, melyekkel a 

fejlesztő biblioterápia módszereivel megoldási mód, ill. segítség nyújtható. A mesékben és 

fejlesztő biblioterápiás feldolgozásukban mindenki megtalálhatja a saját problémáira 

vonatkozó eligazítást, megoldást, segítségükkel megláthatják a reményt, kiutat az adott 

problémahelyzetből, konfliktusból. 

 

1. Gyurkovics Tibor: „A tanár úr notesza” – lopás, őszinteség, hazugság 
problémái 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A biblioterápiás foglalkozásra Gyurkovics Tibor „A tanár úr notesza” című novelláját választottam 

a „Gyerekregények” című kötet „Üveggolyó” regényéből, mert ennek a történetnek a 

középpontjában a lopás, őszinteség, hazugság problémái vannak. 

Biztosan van elképzelésük esetleg saját tapasztalatuk a gyerekeknek a lopásról, más holmijának 

eltulajdonításáról, illetve hazudozás is gyakran megeshet az osztályban.  

Fejlesztési célok 

A cél a foglalkozással a hazugság és a lopás morális problémáinak, a viselkedés okainak vizsgálata, 

feltárása és segítségnyújtás a megoldásban, valamint egy élményszerű, kellemes, szórakoztató 

időtöltés biztosítása. 

Cél a döntéshelyzetek átélése, szembesülés bizonyos problémával, esetleges konfliktushelyzetek 

feloldása. 

Tevékenységek 

Bevezető gondolatok, bizalmi légkör kialakítása (5 perc) 

Rövid bemutatkozás, majd a foglalkozássorozat és a foglalkozások menetének bemutatása. 

Bizalmi légkör kialakítása 

- Különböző olvasmányokból kiindulva közös beszélgetésre, gondolkodásra hívlak titeket, ahol 

mindenki elmondhatja a véleményét, de nem kötelező. Fontos, hogy tisztelettel hallgassuk meg 

egymást, nincs jó vagy rossz válasz, szabad másképp látni a dolgokat, hiszen mindannyian mások 

vagyunk és ez így van jól! 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás önismereti játékkal: (15 perc) 

Címerek 

Cél: önismeret fejlesztés, az én-azonosság erősítése  

Eszközök: üres címeres rajz valamennyi résztvevő számára, biztosítótűk vagy gombostűk, 

gyurmaragasztó, színes ceruzák, filctollak 
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Röviden ismertetem, hogy mi a címer célja, haszna. Ezután mindenki kap egy lapot, melyen egy 

címerkörvonal látszik, melyet vízszintes és függőleges vonalak 4 mezőre osztanak. A címer alá kerül 

a név és mottó. A mezőkbe: 1. az illető számára legfontosabb esemény, 2. az adott év legboldogabb 

pillanata, 3. amit különösen jól tud, 4. amin javítania kell. Ha a résztvevőknek idejük és kedvük van, 

ki is színezhetik a címert. A rajzok felkerülnek a falra, ill. kitűzhetik ruhájukra és az egyes 

címertulajdonosok elmagyarázzák a saját képeiket, kérdéseket tesznek fel egymásnak ezekkel 

kapcsolatban. 

A műalkotás bemutatása I. rész (6 perc) 

„A tanár úr notesza” című művet hangos felolvasással mutatom be a résztvevő gyerekeknek, 

egyszer tagolva, megállva a felolvasásban. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése beszélgetéssel 

I. rész (20 perc) 

A novella feldolgozása az olvasásban való megálláskor elkezdődik, beszélgetéssel, amikor már 

elmondják a gyerekek az eddig hallott cselekményt, gondolataikat a szereplőkről, cselekedetükről. 

- Milyen gondolatok jutnak eszetekbe az eddig hallottakról és mi a véleményetek? 

- Hogyan ítéled meg Péter és a tanár úr reakcióit, cselekedeteit, döntését? 

Kreatív alkotófolyamat - a lehetséges folytatás (8 perc) 

Az 1. rész megbeszélése után kérem, hogy fogalmazzák meg a szerintük lehetséges folytatást, mit 

tesznek a fiúk az ellopott notesszal. 

A műalkotás bemutatása II. rész (5 perc) 

A mű befejezését hangos felolvasással mutatom be a résztvevő gyerekeknek. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése beszélgetéssel  

II. rész (18 perc) 

A felolvasás után felülvizsgáljuk a folytatást és a gyerekek korábbi elképzeléseit a történet 

befejezéséről. 

Megbeszéljük az egész történet mondanivalóját, a cselekményt, a lopás, az igazmondás, az igazság 

elhallgatásának, és a hazugság problematikáját.  

Figyelemmel kísérik a gyerekek Péter cselekvésének indítékait, motivációit. 

Véleményezik a szereplők jellemét. 

Elgondolkodnak azon, van-e már hasonló tapasztalatuk saját életükben, előfordult-e már velük, 

hogy tőlük, vagy ők elcsentek valamit, ill. hogy valami miatt nem mondtak igazat.  

A mű feldolgozása, a megértés erősítése játékokkal 
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A mű megértése érdekében alkalmazunk a beszélgetés és a történet adott pontból való folytatása 

mellett egyéb drámajátékokat is: 

a) Kiscsoportos szituációs játékok (15 perc) 

A történtek alapján eljátszandó szituációk kiscsoportokban:  

- amikor nincs kész a házi feladat 

- amikor magához veszi Péter a noteszt 

- amikor elviszik fiúk a noteszt a tanár úrnak a lakására. 

b) Tulajdonságlista (8 perc) 

Kellékek: flipchart papír, filctollak 

Péter jellemzői, amilyennek mi megismertük. 

Péter jellemzői, ahogy a tanár úr jellemezte. 

c) Interjú készítése (8 perc) 

Péter/ riporterek - a csoport vállalkozó tagjai 

Interjú készítése Péterrel indítékairól, érzéseiről, gondolatairól, saját maga megítéléséről, 

változásáról a történtek után.  

Levezetés, zárás (8 perc) 

Veled szívesen… játék 

Gyors szociometria, önismeret, társismeret 

A gyerekek körben ülnek, az egymás mellett ülők sorban mondják egymásnak a „Veled szívesen” 

kezdetű mondatot tetszőleges befejezéssel (milyen tevékenységet, helyzetet fogadna el az illető 

társsal közösen).  

Értékelés, összegzés (4 perc) 

- Hogyan érezted magad a mai foglalkozáson?  

- Mi tetszett a mai alkalommal? 

 

2. Gárdonyi Géza: „Bűntárgyalás” – indulatkezelés problematikája 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A csoportban bizonyára vannak beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek, esetleg verekedős, 

veszekedős, hirtelen haragú gyerek, akik miatt gyakran van konfliktus az osztályban. 

A biblioterápiás foglalkozására Gárdonyi Géza „Bűntárgyalás” című történetét választottam, mert 

ebben az irodalmi műben középpontban van a konfliktuskezelés, az indulatosság, a hirtelen 

haragból tett cselekedet, a pofon problematikája. 

Fejlesztési célok 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
397 

 

A foglalkozás megvalósításával célom több tényezőből tevődik össze, nem csak a gyerekek 

élményekben gazdag szórakoztatása, hanem az önismeretük fejlesztése, hogy a gyerekek jobban 

tudjanak uralkodni indulataikon, ne tegyenek meggondolatlan cselekedeteket, ne verekedjenek, 

valamint kapjanak segítséget a probléma megoldásában, a konfliktusok kezelésében, s egyben 

kielégítőbb legyen társas kapcsolatuk is. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás önismereti és kommunikációs játékokkal (5 perc): 

a) Önismereti játékok, nyelvi játék  

Kellék: labda 

(Az fejezi be a mondatot, akinek a labdát dobják.)  

- Olyan vagyok, mint…….  

- Olyan ügyes vagyok, mint………..  

b) Nyelvi játék (választható): a hasonlat befejezhető természeti jelenség leírásával is, de meg kell 

magyarázni. Pl. Olyan vagyok, mint a felhők közül felbukkanó Nap. Néha sziporkázó, néha 

visszahúzódó. (A jobb kifejezőkészséggel bíróknak.) 

c) Feneketlen bőrönd játék (6 perc) 

Kellék: bőrönd vagy táska 

- Hoztam nektek egy „feneketlen bőröndöt”, amibe közösen fogunk tulajdonságokat gyűjteni.   

A tanulók körben ülnek. A bőröndöt egymásnak adogatják, és mindenki belepakol egy-egy 

tulajdonságot. Addig játszunk, amíg ki nem fogyunk a példákból. A tevékenység alapelve, hogy nem 

minősítünk, hanem mennyiségre törekszünk. A bátortalanabbaknak is lehetőséget ad a 

megszólalásra. 

d) Rendszerezés a tulajdonságok között csoportmunkában (5 perc) 

- Hogyan csoportosíthatjuk a tulajdonságokat?  

Jó és rossz tulajdonságok: (jóindulatú, türelmes, kedves okos, bátor, pontos, rendszerető, 

szorgalmas, rosszindulatú, verekedős, lassú, rendetlen, lusta, ideges, hanyag, lomha.) 

Külső és belső tulajdonságok:  

Kellék: színes kártyák 

A tanulók kártyákat húznak. Az azonos színt húzók dolgoznak egy csoportban. A feladat, hogy az 

adott tulajdonsághoz gyűjtsenek példákat. Ennél a feladatnál törekedjünk a jó tulajdonságok 

hangsúlyozására. A csoportvezetők felolvassák a tulajdonságokat, amelyeket a táblára rögzítünk. A 

legtöbbet gyűjtő csoportot megdicsérjük! 

pl. KÜLSŐ TULAJDONSÁGOK:           

- Veleszületett: kékszemű, barna, szőke... 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
398 

 

- Jelenlegi külső jellemző: kövér, sovány... 

- Fizikai képességek: erős, gyenge… 

BELSŐ TULAJDONSÁGOK: 

- Szellemi képességek: okos… 

- Magatartás, tanuláshoz, munkához való viszony      

Megbeszélés (3 perc): 

- Beszéljük meg, melyek a legfontosabb tulajdonságok? Miért fontos, hogy tisztában legyünk saját 

tulajdonságainkkal, pl. amikor barátot, vagy pályát választunk stb.? 

A műalkotás bemutatása I. rész (10 perc) 

A „Bűntárgyalás” című történetet én, mint gyermekkönyvtáros, gyermekterapeutás 

foglalkozásvezető olvasom fel a gyerekeknek, hangos, kifejező olvasással, egyszer megszakítva a 

felolvasás folyamatát. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése (15 perc) 

Feldolgozás – megbeszélés I. rész: a felolvasásban megállva elkezdődik a mű feldolgozása. 

- Mik történtek estig az iskolában? 

- Mit gondoltok a cselekményről, a történtekről? 

- A történetből kiindulva beszélgessünk a szándékos és nem szándékos, véletlen 

károkozásról, bántásról! 

- Mi a véleményetek a szereplőkről és a cselekedetükről? 

- Voltál-e már hasonló helyzetben, mint a szereplők?  

- Okoztál-e már véletlenül, nem szándékosan gondot, bajt másoknak? 

- Ha igen, mi történt? Mit szólt vagy tett a másik? Mit éreztél? 

Alkotó képzelet - a lehetséges folytatás (6 perc) 

Az 1. rész megbeszélése után alkotó képzelet játékként megkérem őket a történet folytatásának 

továbbgondolására, hogy mi történik szerintük utána az iskolában és hogyan viselkednek majd a 

fiúk. 

A műalkotás bemutatása II. rész (5 perc) 

A mű befejezését hangos felolvasással mutatom be a résztvevő gyerekeknek. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése 

Megbeszélés II. része: (15 perc) 

A felolvasás végén összevetjük az olvasottakat és az elképzeléseket, a köztük levő hasonlóságokat, 

különbségeket. 
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Szó eshet a beszélgetés során arról, hogy mi a műben a konfliktus, mi motiválta a történteket, 

hirtelen, meggondolatlan rossz cselekedet volt-e a pofon; hogyan érzik magukat a szereplők a 

történet folyamán. 

- Szerinted fontos-e a bocsánatkérés? Miért?  

- Szerinted meg kell-e próbálni jóvátenni a kárt, amit okoztunk? 

- Szerinted ugyanolyan rossz dolog, ha véletlenül vagy szándékosan okozunk kárt másoknak? 

- Hogyan tudunk akaratunkon kívül megbántani valakit? 

A gyerekek között lehet olyan, aki megfogalmazza saját hasonló tapasztalatát, élményét, esetleg őt 

verte pofon valaki, vagy netalán ő kevert le egy pofont valakinek.  

Felmerülhet még a megbeszélés során az indulatosság, a lelkiismeret-furdalás, az ártatlanság, a 

bűnbánat, a megbocsátás fogalmai és problematikái. 

Drámajátékokkal is erősítjük a feldolgozást, az olvasottak megértését, elmélyítését. 

a) Kép a falon játék (8 perc) 

Kellék: flipchart papírok, táblafilc 

- Milyennek ismertük meg Marcit és Jancsit? 

A flipchart papírokon az emberi ábrákba beírjuk azokat a tulajdonságokat, amelyeket a gyerekek 

mondanak. 

b) Csoportos improvizációk (10 perc) 

Kiscsoportos improvizációkban és páros gyakorlatokban eljátszanak a gyerekek (2-4 fős 

kiscsoportokban) különböző jeleneteket a történetből. 

- amikor Marci megérkezik az iskolába 

- amikor megtörténik a baleset, majd elcsattan a pofon 

- amikor elcuppan a bűnbánó, bocsánatkérő puszi 

- amikor elindulnak haza a fiúk és megosztja Marci az almát 

c) Problémamegoldás másként – páros gyakorlatok (7 perc) 

Páronként megjelenítik a gyerekek, mi és hogyan történhetett volna másképp a véletlen baleset, a 

tinta kilökése után. 

d) Titkosírás (10 perc) 

Kellékek: papírlapok, íróeszközök 

Egy üzenet, mondat megfogalmazása az egyik szereplő nevében egy másik szereplőnek. A többiek 

kitalálják, ki írhatta, kinek. 

e) Bírósági tárgyalás: (10 perc) 

A gyerekek két táborra bomlanak, Marci, ill. Jancsi védőivé vagy vádlóivá válnak és elmondják 

indokaikat. 
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Összegzés, értékelés (5 perc) 

Annak megbeszélése, hogy mit visznek a gyerekek magukkal a foglalkozásról. 

 

3. Szécsi Magda: „A Pettyetlen Katica” és Eörsi István: 
„Katicabogaramról” – másság elfogadása, toleranciakészség fejlesztése, 
barátság problematikái és önértékelési problémák oldása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Minden csoportban vannak olyanok, akiket kevésbé fogadnak be társaik, esetleg gúnyolják, vagy 

kirekesztik a közösségből. 

Ez mű alkalmas a toleranciakészség fejlesztésére, a beilleszkedési zavarok enyhítésére, a kirekesztés, 

az előítéletek, a másság problémájának megvitatásához és oldásához, a csoport hozzáállásának 

megváltoztatásához a közösség által kiközösített egyénhez. De szóba kerülhet a barátság témaköre 

is. 

Fejlesztési célok 

Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom a gyerekek beilleszkedési zavarainak enyhítése, 

kirekesztettség érzésének oldása, a toleranciakészség, empátiás készség fejlesztése, önértékelési 

problémák és szorongás oldása, a másság elfogadásának elősegítése, segítség az emberi kapcsolatok 

alakításában, javításában, a közösségfejlesztésben. 

Segítségül szolgálhat ez a mese és a vers is érzelmi vagy mentális problémák esetében, az 

önértékelési problémáknál, a szégyenlősség leküzdésében, a felzárkózás elősegítése érdekében is. 

A foglalkozás célja, hogy beindítsa a gondolkodási folyamatot és a problémával megbirkózó 

viselkedést, amely végül a megoldást hozza. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás önismereti, kreatív játékkal (20 perc) 

Elvegyülni és kiválni 

Cél: az emberek közötti különbségek és azonosságok tudatosítása, saját „másságunk" vállalása. 

Eszközök: papír és íróeszköz minden résztvevőnek  

A gyakorlat menete:  

a) változat – páros gyakorlat 

A csoport párokba rendeződik. A párok szemben ülnek egymással. Minden párnak 3-5 perc ideje 

van arra, hogy összegyűjtsék miben azonosak, miben eltérőek egymástól (pl. mindketten fiúk, 

szőkék, szeretik a focit, én magas vagyok, te alacsony, én verekedős vagyok, te nem stb.). A 

megadott idő elteltével párt cserélnek; az új párral folytatódik a gyakorlat.  

Az értékelésnél a táblára kerülhetnek a jellegzetes dolgok.  
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b) változat - kiscsoportos gyakorlat 

A gyakorlat elvégezhető 3-5 fős csoportokban is. A csoport tagjai ez esetben megkeresik azokat a 

külső-belső tulajdonságokat, illetve körülményeket, amelyek mindannyiukra jellemzők, illetve 

valamennyiükkel megestek már. Ezt követően minden egyes csoporttag keres olyan jellemzőt, ami 

a csoport tagjai közül csakis rá érvényes. (Például valamennyien szeretik a sci-fit, de csak egyikük 

olvas szívesen verseket.) Mivel ez a feladat kicsit több időt igényel, célszerű elvégzésére 7-8 percet 

adni. Ezt követően az egész csoport előtt ismertetik a közös és egyedi jellemzőket, és megpróbálnak 

olyan társakat találni, akikkel az egyedi vonások megegyeznek. Így új csoportok alakulhatnak 

például a versolvasókból, a focirajongókból, a kertészkedőkből vagy a szenvedélyes 

fényképészekből.  

Megvitatható kérdések  

- Milyen előnyök származnak abból, ha valaki semmivel sem tűnik ki a többiek közül, hanem 

teljesen beleolvad az adott csoportba? 

- Milyen hátrányai vannak ugyanennek?  

- Mi a jó és mi a rossz abban, ha valaki erősen különbözik a többiektől?  

- Ki milyen csoporthoz tartozik?  

- Örül ennek a csoporthoz tartozásnak? Miért?  

- Milyen jelentősége van az egyes gyerekek számára az osztályközösségnek? Vannak olyan 

kortárscsoportok, amelyek fontosabbak az egyes gyerekek számára, mint az adott osztály? Miért?  

Tanácsok a foglalkozásvezetőnek: 

A megbeszélésnél térjünk ki arra, hogy milyen különbségek adottak a születéstől fogva, melyek 

változhatnak, illetve, hogy melyik szempont fontos, s melyik kevésbé az. Figyelni kell arra is, hogy 

ne csak a külső, testi adottságokról essék szó, hanem belső tulajdonságokról is. 

A műalkotások bemutatása (10 perc) 

A mesét, majd a verset én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető kifejező, 

hangos felolvasással mutatom be. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szövegeket a fénymásolatokon. 

A művek feldolgozása, a megértés erősítése irányított beszélgetéssel (25 perc) 

A mese és a vers feldolgozása, a megértés erősítése elsősorban irányított beszélgetéssel történik, 

amikor is mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, egyenrangú felekként nyilatkozhatnak meg a 

gyerekek. A mese cselekménye mellett szó eshet a szereplőkről, azok jellemzéséről, a főszereplő 

pettyetlen és a másik 6 pettyes katica problémájáról, hogy mássága miatt milyen keserves az élete, 

hogy bántják, gúnyolják, senkitől sem kap szeretetet. 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
402 

 

Felmerülhetnek a magányosság, egyedüllét, másság, gúnyolódás, kirekesztettség, meg nem értés; az 

összetartozás, a barátság, az elfogadás hiányának és az önelfogadás, önértékelés fogalmai, problémái 

és ezek által okozott érzések, gondolatok; valamint a főszereplő problémái és a gyerekek problémái 

közötti hasonlóság is felfedezésre kerülhet.  

A mű értelmezéséhez a közös gondolkodást segítő kérdések pl.: 

- Kik a történet szereplői? 

- Hol élnek? 

- Milyen hangulatú a mű? 

- Milyen érzéseket keltett benned a vers? 

- Milyen gondolatokat ébreszt? 

Megválaszolhatják többek között az alábbi felmerülő kérdéseket:  

- Azért, amilyenek vagyunk, érnek-e bántások? 

- Milyen érzés lehet, ha valakit csúfolnak? 

- Előfordult-e már olyan, hogy elsőre furcsának találtad egy ismerősöd valamilyen tulajdonságát, 

később pedig ezzel együtt megszeretted? Tudna erről mesélni valaki? 

- Merjük-e vállalni azt, akik vagyunk?  

- Lehetünk-e erre büszkék? 

- Milyen az igazi barát? 

- Hogyan tudnád segíteni a „csodabogár”, „furcsa” vagy „más” osztálytársad? 

A mese és a vers pozitív befejezéséből erőt meríthet a hasonló problémával küzdő gyerek és 

visszanyerheti önbizalmát. 

A művek feldolgozása, a megértés erősítése drámapedagógiai gyakorlatokkal 

A megértés erősítése érdekében drámapedagógiai gyakorlatokat és játékos feladatokat is 

alkalmazok, a gyerekek különböző szituációs játékok és megbeszélésük segítségével élhetik át az 

önértékelési problémákat, a tolerancia fejlesztését. 

a) Mozgásos, koncentrációs mímes játék: (8 perc) 

Keresztmozgásban a különböző testi fogyatékosságok megjelenítése. 

- Figyeld az utasításokat, s próbálj annak megfelelően járni! 

Járj úgy, mintha :  

- púp lenne a hátadon 

- nem hajolna a jobb térded 

- a fejed a bal válladra billenne, nem tudod egyenesen tartani 

- a jobb kezedet nem tudnád kiegyenesíteni, könyöktől lefelé béna lenne. 

Megbeszélés: 
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- Milyen gondolatok, érzések voltak benned a nehezített mozgások során? 

b) A szereplők önjellemzése, bemutatkozás (10 perc) 

Kellék: karton névtábla, gombostű vagy biztosítótű 

- Válassz magadnak állatszereplőt a meséből! Ki szeretné megszemélyesíteni? 

1. Katica; 2. Gag, a csiga; 3. Buru, a zebra; 4. Banka, a búbos banka; 5. Kecske Lenke  

- Jellemezd magad a meséből választott szereplőként, mutatkozz be! (önként jelentkező 

szereplővel) 

c) Mímes kiscsoportos improvizáció (6 perc) 

- Testi hibátok miatt a társaitok másként, számotokra néha bántó módon viselkednek veletek. 

- Alakítsatok 3-4 fős csoportokat magatok köré. Majd játsszátok el, hogy aznap milyen sérelem ért 

benneteket! 

Felkészülés után, kiscsoportokban, némajátékban bemutatják az általuk megszemélyesített állatot 

ért sérelmet. 

d) Kiscsoportos improvizáció (10 perc) 

- Ezeknek az állatoknak van családja is. Vajon a család hogyan viszonyul hozzájuk? 

- A csoportok most azt játsszák el, hogy a család hogyan segíti ezeket a testi fogyatékos állatokat a 

nap végén! Szöveggel kísérjétek a jelenetet! 

A csoportok felkészülés után bemutatják rögtönzéseiket a család segítségéről, hozzáállásáról. 

e) Riport a fogyatékossággal élő állatokkal (8 perc) 

Néhány szereplővel riportot készítünk, hogy még többet megtudjunk a mindennapjaikról, 

nehézségeikről. 

A riporter kérdései pl.: 

- Miért nézel ki így, mi történt veled? 

- Milyen nehézségeket tapasztalsz a mindennapjaidban? 

- Mi a kedvenc tantárgyad? 

- Mivel töltöd a szabadidőd? 

- Kivel barátkozol az osztályban? 

- Ha lenne egy Jó tündér, aki teljesíti 3. kívánságod, mi lenne az a 3 kívánság? 

f) Megbeszélés, a drámajátékok zárása (8 perc) 

Az élmények, érzések, lehetőségek, egymáshoz viszonyulások, szimbolika megbeszélése 

Levezető játék – Mi változott meg? (7 perc) 

A gyerekek egymással szemben, két sorban állnak fel. Jól megfigyelik egymást, ezután az egyik sor 

kis időre (a tanító jelzésére) hátat fordít. Ez alatt a másik sorban lévő gyerekek egy apró dolgot 
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megváltoztatnak magukon. Visszaforduláskor meg kell nevezni pontosan, mi változott meg. 

Azután cserélnek.          

Összegzés, értékelés (8 perc) 

Ki-ki egyetlen mondattal mondja el, hogy  

„Akkor éreztem jól magam a foglalkozáson, amikor….”      

„Az tetszett a foglalkozáson…..” 

Pl.: Nekem pedig az tetszett, hogy jobban megismertük egymást és önmagunkat!    

 

4. Móricz Zsigmond: „Fillentő” – hazugság, kegyes hazugság, füllentés, 
konfliktushelyzet feloldása 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A biblioterápiás foglalkozásra Móricz Zsigmond: „Fillentő” című novelláját választottam, melyben 

a hazugság, kegyes hazugság, füllentés, igazmondás problémái vannak. 

Fejlesztési célok 

A cél a foglalkozással a hazugság és a kegyes hazugság, füllentés morális problémáinak, a viselkedés 

okainak vizsgálata, feltárása, a döntéshelyzetek átélése, szembesülés bizonyos problémával, 

esetleges konfliktushelyzetek feloldása és segítségnyújtás a megoldásban, valamint egy élményszerű, 

tartalmas időtöltés a személyiségfejlesztés mellett. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás megfigyelő és kommunikációs és bemelegítő drámajátékokkal: 

a) Jellemzés páronként (9 perc) 

A párok tagjai némán alaposan megszemlélik egymást 2-3 percig. Utána nem ránézve a párjukra 

(hátat fordítva neki) szóban jellemzik a másik kinézetét, ruházatát, stb. 

b) Mozgás a térben – „mintha” helyzetek (7 perc) 

A folyosón 

- csak mi tartózkodunk kint, nem zavar senki a közlekedésben; 

- szünet van, hömpölyög a gyermekáradat. 

A tanteremben – óra eleji életképek 

- csapatokba verődve 

- rohangálás, kiabálás 

- belép a tanár 

Stopra egy-egy kép kimerevítése.  

Az utolsó életképnél a gondolatok kihangosítása.  

A műalkotás bemutatása I. rész (5 perc) 
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A történetet én, mint gyermekkönyvtáros, gyermekterapeutás foglalkozásvezető olvasom fel a 

gyerekeknek, hangos, kifejező olvasással, egyszer megszakítva a felolvasás folyamatát. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése, alkalmazott módszerek 

Feldolgozás – megbeszélés I. rész (15 perc) 

A novella feldolgozása az olvasásban való megálláskor elkezdődik, beszélgetéssel, amikor már 

elmondják a gyerekek az eddig hallott cselekményt, gondolataikat a szereplőkről, cselekedetükről. 

Kreatív alkotófolyamat - a lehetséges folytatás (6 perc) 

- Arra kérlek, hogy képzeld el és fogalmazd meg a szerinted lehetséges befejezést, milyen lesz, mi 

történik a végén Fillentővel, miket mondhat! 

A műalkotás bemutatása II. rész (5 perc) 

A mű befejezését hangos felolvasással mutatom be a résztvevő gyerekeknek. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése, alkalmazott módszerek 

Feldolgozás – megbeszélés II. rész: (20 perc) 

Az adott ponttól felolvasás után felülvizsgáljuk a folytatást, a befejezést, összevetjük a gyerekek 

által gondoltakkal. 

Aztán folytatódik az irányított beszélgetés, a felolvasás után megbeszéljük a történetet, cselekményt, 

a hazugság, füllentés, az igazmondás, problematikáját. A gyerekek szabadon elmondhatják 

véleményüket, gondolataikat, érzéseiket. Elgondolkodhatnak Fillentő cselekvésének indítékairól, 

jelleméről, a mesélővel történt konfliktushelyzetről, elgondolkodnak azon, volt-e már hasonló 

tapasztalatuk saját életükben, előfordult-e már velük, hogy ők is füllentettek, esetleg hazudtak, vagy 

valami miatt nem mondták meg az igazat. 

- Mi a véleményetek az ilyen füllentő, hazudozó gyerekről?  

- Milyen okok motiválhatják a különböző cselekvést?  

- Mi a különbség a füllentés és a hazugság közt? 

- Mi a különbség a hazugság és a kegyes hazugság közt? 

- Mit gondoltok a kegyes hazugságról? 

- Milyen más megoldási módok lehetnek?  

- Volt-e már olyan, hogy te is füllentettél valami miatt? Milyen érzésed volt utána? 

- Mondtál-e már olyat, ami nem volt igaz, s amit később megbántál? 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése, alkalmazott módszerek 

Drámajátékok 

A mű megértése érdekében alkalmazunk a beszélgetés mellett egyéb drámajátékokat is: 
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a) Kép a falon – tulajdonságlista (10 perc) 

Kellékek: csomagolópapír, filctollak 

- Milyennek ismertük meg Fillentőt? 

- Milyennek képzelitek el Fillentőt? 

Az emberi ábrába írjuk azokat a tulajdonságokat, amelyeket a gyerekek mondanak. 

b) Interjú (10 perc) 

A figura megalkotása, a gyerekek Fillentő szerepében, valamilyen szituációban. Riporter én vagy 

egy gyerek. 

c) Páros improvizációs gyakorlat (6 perc) 

Tanfelügyelő/ Fillentő 

A tanfelügyelővel folytatott óraközi beszélgetés megjelenítése, mikor próbálja jobb belátásra bírni. 

d) Kiscsoportos szituációs játékok (10 perc) 

1. szituáció: Délután, az igazgatói irodában történtek, a beszélgetés eljátszása 

Tanfelügyelő/ Fillentő/Tanító 

A csoportok egyeztetés után adják elő elképzeléseiket, hogy miről szólhat a beszélgetés. 

2. szituáció: Az író gyermekkorában történt kávéscsésze összetörésekor történtek 

Az író gyermekként/ Fillentő/ Az író nagymamája 

A csoportok egyeztetés után adják elő elképzeléseiket, hogy miről szólhat a beszélgetés. 

e) Megbeszélés – (4 perc) 

A szituációs játékok kapcsán felmerült érzések, gondolatok, vélemények megbeszélése 

Levezetés (5 perc) 

Jut eszembe -  asszociációs játék zárja a foglalkozást levezetésként. 

Az őszinteségről az igazmondás jut eszembe. Az igazmondásról a …jut eszembe. Stb.  

Értékelés (8 perc) 

Kellék: értékelő kocka befejezetlen mondatokkal oldalain 

Értékelés szóban a tanulók munkájáról, hozzáállásáról. 

Visszajelzés a tanulók részéről - értékelő kockával, véletlenszerűen dobott befejezetlen mondatok 

befejezésével. 

- pl. Azt tudtam meg,hogy... Jó lett volna, ha... Máskor.... Jó lenne, ha... Az a véleményem, hogy... 

Az őszinteség jó, mert... 
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5. Móra Ferenc: „A két Forintos”, Ágai Ágnes: „Kamaszságok” – apa-
gyerek és felnőtt-gyerek viszony, elvárások, értékek, tehetség, jövőkép 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Móra Ferenc örök értékű, elgondolkodtató történetét „A két Forintos” címmel és Ágai Ágnes 

„Kamaszságok” című kötetének egy versét azért választottam, mert előtérbe állítja az apa-gyerek, 

felnőtt-gyerek viszonyt, az elvárások, értékek és vágyak hármasságát, s felmerülhet a jövőkép témája 

is. 

Fejlesztési célok 

Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom az élménynyújtáson kívül a gyerekek 

beilleszkedési zavarainak enyhítése, önértékelésük fejlesztése, erősödjön az apa-gyerek a kapcsolati 

viszonyuk, tudatosuljanak értékeik, tudjanak alkalmazkodni a szülői elvárásokhoz, s táguljon 

jövőképük. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás alkotó kreatív írással (20 perc) 

Ráhangolódásként alkotó kreatív írás adja meg az alaphangulatot. Ágai Ágnes verseiben a 

kamaszokat érintő problémákról ír, s ezekből egy kiegészítést igénylő feladatot alkotva a képzelet 

fejlesztésére is alkalmas és személyes véleményüket fogalmazhatják meg. 

- Fejezzétek be „A felnőttekben azt nem bírom…” kezdetű versrészletet! 

Az eredeti verset és a gyerekek megoldásait összevetve körüljárhatjuk a felnőtt-gyerek kapcsolat 

problematikáját. 

A műalkotások bemutatása (7 perc) 

A mesét, majd a verset én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető kifejező, 

hangos felolvasással mutatom be. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szövegeket a fénymásolatokon. 

A művek feldolgozása, a megértés erősítése irányított beszélgetéssel (25 perc) 

A művek feldolgozása, a megértés erősítése elsősorban irányított beszélgetéssel történik, amikor is 

mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, egyenrangú felekként nyilatkozhatnak meg a gyerekek. 

Az alapkonfliktust az apa elvárása adja. Gyermeke hiába tehetséges és teljesít jól az iskolában, az 

apja úgy véli, hogy az is elég, ha megtanul írni, olvasni. Sőt, még szerinte az is sok, hiszen ő maga 

még azt sem tud, minek bajlódna hát vele a fia? 

Szó eshet természetesen a cselekményről, a szereplőkről, azok jellemzéséről, a Gyurka vágyai és az 

apa elvárásai, értékei közötti különbségről, a főszereplő problémái és a gyerekek problémái közötti 

hasonlóság is felfedezésre kerülhet. 
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A történet pozitív végkifejletéből erőt meríthet a hasonló problémával küzdő gyerek és pozitív 

megoldási lehetőséget láthat. 

A megértés erősítése érdekében drámapedagógiai gyakorlatokat és más játékos feladatokat is alkalmazok: 

a) Családi értéklista összeállítása, megbeszélése (15 perc) 

Hasonlítsd össze a szüleid családjában uralkodó szokásokat, értékeket! Melyikük családjában volt 

érték pl. - a tudás, a pénz, a hasznos munka, az egészség, a szeretet, a tehetség, a föld, a vagyontárgy. 

b) Etikai értéksorrend (15 perc) 

Etikai értéksorrend kialakítása a gyerekekkel a tulajdonságok fontossága szerint, majd az indoklások 

megbeszélése. 

Eszköz: nyomtatott papírlapon az értékek, írószer 

Egy felsorolás következik. Az alábbi tulajdonságokat rangsorold aszerint, hogy melyek azok, 

amelyeket feltétlenül elvársz másoktól, (mondjuk a leendő gyerekedtől, magadtól), melyek azok, 

amelyeket jó lenne betartani, és a kevésbé fontos tulajdonságok legyenek a lista végén! Sorszámozd 

be őket! 

Megbízhatóság Őszinteség

Tisztesség Pontosság

Kedvesség Emberszeretet

Hazaszeretet Szorgalom

Nyugodtság Gyerekesség

Játékosság Erő

Tisztelettudás Udvariasság

Kitartás Ápoltság

 

Változat:  

Élő etikai értéksorrend 

Kellékek: az értékek egyenként kinyomtatva A/4-es papírlapokon 

A résztvevő gyerekek kapják meg a lapokat egyenként és az értékeket maguk előtt tartva állnak 

egymás mellé, megkeresve a helyüket, az általuk gondolt fontossági sorrendben. 

A vélemények, indoklások megbeszélése, ütköztetése szükséges! 

c) Páros improvizáció (10 perc) 

1. Gáspár hajdú / Forintos Gergely 

- a levelet hozó hajdú és Forintos Gergely találkozása, párbeszéde 

2. Forintos Gergely/ Forintos Gyurka 

- az apa és fia párbeszéde a hajdú eltávozása után 
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A párosok egyeztetés után adják elő elképzeléseiket, hogy hogyan hangozhatott el a beszélgetés. 

d) Jellemzés – Kép a falon (10 perc) 

A gyerekek 2 csoportban jellemzik szóban Gyurkát és az apját 

Kellékek: csomagolópapír, filctollak 

- Milyennek ismertük meg Forintos Gyurkát? 

- Milyennek ismertük meg az apát, Forintos Gergelyt? 

Az emberi ábrákba írjuk azokat a tulajdonságokat, amelyeket a csoportok mondanak. 

Levezető játék - Rajzold, amit mondok! (10 perc) 

Kellékek: rajzolt formák papíron, rajzlapok, zsírkréták vagy filctollak 

A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják, csak hallják egymást. A pár egyik tagja kap egy rajzolt 

formát vagy képet. Erről a képről pontos utasításokat fogalmaz meg a társának úgy, hogy a társa 

ezt a képet le tudja rajzolni a saját lapján. 

Értékelés, összegzés, zárás (8 perc) 

- Mit viszel magaddal a mai foglalkozásról?  

- Hogyan érezted magad? 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A motiváció, a tanulók érdeklődésének felkeltése az adott téma iránt számos módon történik: 

többnyire ráhangoló, motivációs játékos feladat előzi meg, felvezeti a témát, megteremti a könnyed 

hangulatot, segíti a bevonódást. Ez lehet önismereti, asszociációs vagy kreatív, ill. kommunikációs 

játék, de az érzelmi, hangulati ráhangolódást segítheti a szemléltetés is. 

Azt, hogy a tanulók figyelme az adott témára koncentrálódjon, s utána elmélyüljön az adott 

témában, irányított beszélgetéssel, célratörő kérdésekkel és mindezekhez kapcsolódó szituációs 

játékokkal tudjuk elérni. 

Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek a kitűzött feladatokat megoldani, szükséges, hogy 

egyénileg ki tudja fejezni magát, ki tudja fejteni saját nézőpontját; a csoportban pedig legyen 

megegyezés, létrejöjjön a közös elgondolás az adott témával kapcsolatban, vagy pl. a szituációs 

játékok során. 

Kérdésfeltevés 

A gyerekek elé olyan kérdések, problémák kerülnek, amelyek életkori sajátosságaiknál fogva, ill. 

szociálisan hátrányos helyzetükből adódóan foglalkoztathatják őket, valamint amelyek az egymással 

való személyes kapcsolataik, kommunikációjuk során felmerülhetnek. 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
410 

 

A különböző morális problémák, a lopás, az őszinteség, hazugság kérdése és az ezekből fakadó 

konfliktushelyzet feloldása, az indulatkezelés problematikája; önértékelési, önismereti problémákon 

túl, a beilleszkedési zavarok, a kirekesztés, az előítéletek, a másság (különbözőség) problémáját 

tárjuk a gyerekek elé. Ezen kívül a társas kapcsolatok problematikái, a barátság, a felnőtt-gyerek, 

szülő-gyerek viszony és konfliktusai, a különböző elvárások, az értékek, a tehetség kérdése és a 

jövőkép különböző megfogalmazása is részét képezi a tematikának. 

A résztvevők az önálló munka során az aktív tanulás módszereivel keresnek válaszokat a felvetett 

problémára, nem passzív befogadóként, hanem a tanulási folyamat aktív, alakító részeseként, így a 

hangsúly a képességek, és készségek fejlesztésén van. 

Értékelés 

Az értékelés több eszközzel és szinten valósul meg. Elsősorban szóban történik, pl. egy-egy 

csoportos feladatmegoldás után, valamint a foglalkozások végén, hogy mennyire volt eredményes, 

sikeres a megoldás, aktívak a résztvevők, ill. mennyire voltak elégedettek a résztvevők. 

Értékelni kell a munkát a társas kapcsolatok alakulása szempontjából is, hogy mennyire tudott 

együttműködni a csapat, voltak-e konfliktusok, ill. hogyan tudták azokat kezelni a csapattagok. 

Természetesen minél konkrétabb és személyre szólóbb az értékelés, annál jobb!  

Mivel a fejlesztő biblioterápiában nincs rossz megoldás, rossz válasz, így az értékelés is mindig 

pozitív! 

De történik értékelés, visszajelzés a gyerekek részéről is, pl. különböző mondatbefejezésekkel, 

értékelő kockával, stb. is elmondhatják véleményüket a foglalkozásról, ill. érzéseikről, 

fogalmazhatják meg gondolataikat. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Példák: Tények, adatok használata 

A fejlesztő biblioterápiában a sajátélmény alapján hozott példák, megoldási módok nyújthatnak 

segítséget a csoport többi tagjának. 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése 

Ebben a tematikában nem a tudományos bizonyítékok gyűjtésén van a hangsúly, hanem egy-egy 

probléma, konfliktushelyzet minél többféle megoldásán, s a megoldási módok személyiségfejlesztő 

hatásán, hogy saját problémáit reálisan lássa, és a problémára alternatív megoldásokat találjon a 

résztvevő tanuló. 

Önálló munka és együttműködés 

Különböző munkaformák alkalmazása történik a foglalkozásokon, a frontális, egyéni, önálló 

munka, páros és a kooperatív kiscsoportos és nagycsoportos csoportmunka s abban való 

együttműködés alkalmazása viszi közelebb a tanulót a megértéshez. 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
411 

 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

A tanulókban az adott kérdéskörről, témáról kialakult kép a csoportban látott és hallott 

konfliktuskezelő alternatív megoldások segítségével változik, formálódik, sőt a foglalkozás során a 

szituációs és drámapedagógiai játékok során kísérletezhetnek különféle viselkedésmódokkal, és 

megismerhetik a lehetséges hatásokat is, ezáltal is gazdagodik, formálódik személyiségük. 
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Léleksimogató - foglalkozássorozat 7-8. 
évfolyamosoknak 

 

Érintett terület:  7-8. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység, fejlesztő biblioterápiás 

napközis tematikus foglalkozássorozat 

Tartalmi fókusz: Magyar nyelv és irodalom, erkölcsi nevelés, művészeti nevelés 

Kiemelt cél: Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés

Módszer: Fejlesztő biblioterápia; személyiségfejlesztő, önismereti és 

közösségfejlesztő játékok; drámapedagógia; kreatív, problémamegoldó 

feladatok; művészetterápia; felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás 

Időtartam: Alkalmanként 2 óra, 5 alkalommal

 

Összegzés 

A fejlesztő biblioterápiás foglalkozások 

célcsoportjának bemutatása, a tervezett 

létszám: A fejlesztő biblioterápiás 

foglalkozássorozatot alkalmanként a 

felső tagozat 7-8. évfolyam napközis 

csoportjaiból a foglalkozás iránt 

érdeklődő gyerekek, maximum 10-15 fő 

számára tervezem. A gyerekek 

valószínű vegyesen lesznek fiúk és 

lányok is, azonos korúak, hasonlóan 

nyitottak mindenre, érdeklődőek, intellektuálisan és emocionálisan is hasonló magas szinten 

vannak. Fejlődéslélektani szempontból egészséges gyerekek, akik a koruknak megfelelő tipikus 

problémákkal, valamint a szociálisan hátrányos helyzetből adódó problémákkal küzdenek. 

A csoportos fejlesztő biblioterápiás foglalkozások menete, az alkalmazott módszerek:  

1. A megfelelő mű (könyvrészlet, novella, mese, vers) kiválasztása, amely a program résztvevőinek 

problémáit tükrözi. 

2. A mű bemutatása. A kiválasztott olvasmányt felolvashatja a foglalkozásvezető vagy egy segítő, 

felolvashatják hangosan együtt a résztvevők, csendben egyénileg, vagy meg lehet hallgatni CD-ről 

előadóművészek tolmácsolásában. 
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3. A megértés erősítése. A felolvasás közben vagy a végén közös, irányított megbeszélése 

következik a cselekménynek, a szereplőknek és a felvetett problémáknak.  

A megbeszélés itt nem úgy történik, mint az iskolai órán az ismeretanyag elsajátítása. Ezen 

alkalmakkor nem a mű írója, élete, stílusa a fontos, hanem azt, hogy a befogadónak mit jelent a 

szöveg, milyen hatást váltott ki belőle. 

Szabadon véleményt nyilváníthatnak a gyermekek, kifejezhetik érzelmeiket is, elmondhatják, hogy 

ők ebben a helyzetben hogyan cselekedtek volna. Rögtön visszajelzést is kaphatnak a többiektől, 

ezáltal kialakíthatnak egy mindenki által elfogadott viselkedésmódot. Ez megkönnyíti a 

beilleszkedést és erősíti az összetartozás érzését.  

A csoportos fejlesztő biblioterápiával tehát sokkal nagyobb hatás érhető el, mint az egyéni 

olvasással, több szinten képes formálni a személyiséget. 

A foglalkozások során nem csupán a szövegbefogadásra épülő receptív biblioterápiával, hanem 

minél gazdagabb eszköztárral dolgozunk, az olvasást követő irányított beszélgetésen kívül fontos 

szerepe van az önismereti és közösségépítő játékok, a drámapedagógia alkalmazásának (szituációs 

szerepjátékok) a kreatív problémamegoldó feladatoknak (pl. alkotó kreatív írás, asszociációs 

játékok) és a különböző művészeti technikáknak (rajzolás, festés, kollázs, fotó, zene stb.). 

A biblioterápiás foglalkozásokkal komplex személyiségfejlesztés érhető el, intellektuális szinten, 

szociális szinten, emocionálisan és viselkedéses szinten is. 

A fejlesztő biblioterápiás foglalkozások jellemzői: 

A biblioterápiás foglalkozás mindig az adott célcsoport tagjainak hasonló problémáját megcélzó 

szöveg köré szerveződik. Az irodalomterápiás foglalkozáson nem műelemzést végzünk, hanem 

olyan intenzív verbális-asszociatív munkát folytatunk, amely során a választott szöveg 

egzisztenciális témájához és érzelmi motívumaihoz a foglalkozásvezető orientáló kérdései 

segítségével és spontán megbeszélés útján szabad asszociációkat társítunk. A szöveg által hívott 

témához kapcsolódóan megkíséreljük az előhívott sajátélmény megbeszélés útján való 

megdolgozását, hogy a résztvevők a csoport segítségével képessé váljanak a problémáik 

átdolgozására és belső erőforrásaik mozgósítására, s eljussanak egy önmagukról szóló, más módon 

nehezen elérhető tapasztalathoz, ami motorja lehet a személyiség és az életút pozitív irányú 

változásának. Az interaktív csoportmunka segíti a résztvevőket a mű és a beszélgetés témájához 

kapcsolódó érzéseik azonosításában és a saját viselkedésükre irányuló belátásban, ráébreszti őket a 

változáshoz és problémamegoldáshoz szükséges egyéni tennivalóikra. Emellett alapvető a csoport 

érzelmi megtartó erejének megélése, az egymásba vetett bizalom és a megosztás lehetősége, egymás 

támogatása a másik meghallgatásával és a mondandójához fűzött megjegyzésekkel, ami csökkenti 
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az izoláció érzését és a szorongást, növeli az empátiás készséget, mélyíti az emberismeretet, szélesíti 

a világlátást. 

 

Cél és várható eredmény 

A tematika a legfontosabb pedagógiai célként tűzi ki a személyiségfejlesztést, az önismeret, a 

problémamegoldó képesség és a kreativitás fejlesztését; a pozitív önértékelés, az 

alkalmazkodóképesség javítását, segítséget a beilleszkedési problémák leküzdésében, 

szorongásoldást, valamint közösségfejlesztést, a társas kultúra fejlesztését.  

Legfontosabb másodlagos cél az olvasás népszerűsítése, megszerettetése, szövegértő, 

szövegelemző készség fejlesztése, a beszédkészség, gondolkodási és kommunikációs készségek 

javítása.  

A programjainkba bevont hátrányos helyzetű gyerekek esetében az iskolák pedagógiai 

munkájának és ehhez kapcsolódva a mi biblioterápiás foglalkozásainknak is van egy közös célja: 

a hátrányok kompenzálása és az esélyek növelése a sikeresebb társadalmi integráció érdekében. 

Eredményes a tematika alkalmazása, amennyiben a résztvevő gyermek meg tudja fogalmazni 

önmaga és a világ előtt gondolatait, véleményét és ezt kompetens módon tudja közölni 

(megfelelő szókincs, kommunikációs készségek, olvasási és szövegértési képességek mélyítése 

jellemző). 

A tematika alkalmazását eredményesnek tekinthetjük, ha sikerül segíteni a gátlásos, 

kisebbrendűségi érzéssel küzdő gyerekeknek félelmeik legyőzésében; sikerül csökkenteni az 

elszigeteltség érzését, szorongását; a testi hibás, vagy súlyfelesleggel esetleg túlzott soványsággal 

küzdő gyermeknek önmaguk elfogadására, önértékelésre, de ugyanakkor más etnikai csoportok, 

kisebbségek elfogadására is ösztönözzük.  

Eredményként könyvelhetjük el, hogy sikerül segíteni az alkalmazkodási nehézségek, pl. túlzott 

agresszivitás, vagy éppen a bátorság hiánya esetén is; ugyanakkor az átlagon felüli képességekkel 

rendelkező gyermek problémáira, esetleges beilleszkedési zavaraira is segítséget nyújtunk. 

Óraszám 

Alkalmanként 2 óra, 5 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra, ének-zene 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Személyes kompetencia: kommunikáció, beleélési, befogadási képesség, kíváncsiság, 

önismeret, önértékelés fejlesztése 
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Kognitív kompetencia: gondolkodási, probléma megoldási, ok-okozati képesség, megfigyelő, 

rendszerező képesség fejlesztése, emlékezet fejlesztése.  

Szociális kompetencia: kontaktuskezelési, együttműködési, beleélési képesség fejlesztése, 

empátia, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása. 

Érzelmi intelligencia fejlesztése, érzékenyítés 

Intellektuális szinten gondolkodásra, a képzelőerő, fantázia fejlesztésére, önismeretre 

ösztönzi a gyermekeket, hogy saját problémáit reálisan lássa, és a problémára alternatív 

megoldásokat találjon. 

Szociális szinten a tudatosságát, a szociális érzékenységét növelhetjük, hogy más helyzetébe 

tudja magát képzelni, együtt érző képesség fokozása történik. 

Emocionálisan helyettesít, tehermentesít, élményt nyújt a valódi élmény kockázata nélkül. 

Átélheti a mesehős megpróbáltatásait, a mese szereplőjén keresztül, sokkal könnyebben 

kitárulkozik. Az a kisgyerek, kamasz, aki túl szégyenlős ahhoz, hogy a személyes problémáit 

közvetlenül mondja el, a szereplőkön keresztül úgy mondhatja el véleményét, hogy nem kell 

kiadnia magát. A közösségi érzés erősödése; a szórakozás, az olvasás öröme jellemző. 

Viselkedéses szinten kísérletezhet különféle viselkedésmódokkal, sőt megismerheti a 

lehetséges hatásokat is.  

Előkészületek 

A tematika megvalósítására felkészülni a tematikai leírásban szereplő alkalmazott módszerek 

mélyebb megismerésével lehet. 

A későbbi megvalósításhoz, adaptációhoz a pedagógusi végzettség mellett fejlesztő 

biblioterápiás ismeretek is szükségesek. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Könyvek, flipchart papír, táblafilc színes csomagok, A4-es papír csomagok, műszaki rajzlap, 

csomagolópapír, színes ceruza készlet, grafit ceruza, filctoll készlet, zsírkréta, 

gyurmaragasztó, papírragasztó, gumis karton mappa; másolatok a szövegekről, alkalmanként 

70-80 színes A/4-es másolat; értékelő kocka befejezetlen mondatokkal oldalain 

Források 

Kamaszságok / Ágai Ágnes. – Bp., Móra, 1985. 

Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában / Bagdy Emőke, Telkes József. – Bp., Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1994, cop. 1988. 

Drámapedagógia alkalmazása - foglalkozásminták alsó tagozatosok számára / Baji-Gál 

Ferencné. – Debrecen, Pedellus, 2000.  

Magánélettan / Bácskai Júlia. – Bp. Raabe Klett K., [1998]. – (Matúra tankönyv) 
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A biblioterápia lehetőségei a gyermekek olvasás- és személyiségfejlődésében / Balassáné 

Veres Margit - http://www.optimistaklub.hu/download/biblioterapia.pdf 

Béres Judit – Csorba-Simon Eszter: Fejlesztő biblioterápia fiatalkorú fogvatartottakkal - 

epa.oszk.hu/.../EPA00143_konyvtari_figyelo_2013_2_251-268.pdf 

Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája / Béres Judit, Sóron Ildikó, Tegzes Tünde, 

Zsidai Borbála. In.: Könyvtári figyelő, 2014. 4. szám - 

epa.oszk.hu/.../EPA00143_konyvtari_figyelo_2014_4_459-480.pdf 

A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim. -  Budapest, Gondolat, 

1985.  

Varázslás és fogyókúra: mesék, mesemondók, motívumok / Boldizsár Ildikó. – Budapest, 

JAK, Kijárat, 1997.  

Fiatalok biblioterápiája - Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése / 

Beth Doll, Carol Doll; magyar szöveget gondozta Magyar Krisztina. – Budapest, Könyvtári 

Intézet, 2011. 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/biblioterapia_gyermekeknek_es_

serduloknek_0.pdf 

Emőd Teréz: Biblioterápia és nevelés, Pedagógiai Folyóiratok -

http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/biblioterapia-es-neveles 

A biblioterápia alkalmazása a könyvtárban és a könyvtáros képzésben / Gulyás Enikő - 

https://dea.lib.unideb.hu/.../Szakdolgozat_Gulyás_Enikő.pdf 

Jelbeszéd 1. - novellák / Karinthy Frigyes. – Bp., Szépirod., 1978. – (Karinthy Frigyes 

összegyűjtött művei) 

Lotilko szárnyai - terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek / Korbai Hajnal. – 

Bp., L’ Harmattan Mosoly Alapítvány, 2010. - (Mosoly terápiák, 2.)  

A kalapba zárt lány / Lázár Ervin; Pittmann Zsófia rajz. – Bp., Osiris, 2008. 

Olvasókönyv a biblioterápiáról / összeáll. Bartos Éva. – Budapest, OSZK KMK, 1989.  

Egyperces novellák / Örkény István. – Bp., Szépirod. Kvk., 1991. – (Örkény István művei) 

Delfi örökösei - önismereti csoportok - elmélet, módszer, gyakorlat / Rudas János. – 

Szentendre, Kairosz, 1998. cop. 1990. 

Személyiségfejlesztő játékok / összeáll. Kósáné Ormai Vera. – Bp., IFA OKI, XIII. ker. Ped. 

Kabinet, [1997]. – (Altern füzetek. Módszerek) 

Válogatott versek / Weöres Sándor. – Bp., Holnap, cop. 2013. 

Ötletek, tippek, változatok 
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Részletezem a tematika bizonyos részein az adott tevékenység, játék különböző változatait, 

amely a gyermekcsoport, az idő és a helyszín adottságainak figyelembevételével, valamint a 

kellékek megléte vagy hiánya esetén különböző módon alkalmazható.  

A tematikát tágabb időkeretben is meg lehet valósítani, amennyiben nyíltabb, 

kommunikatívabb a csoport, akkor hosszabb beszélgetésekkel, megbeszélésekkel, valamint 

további szituációs és önismereti, ill. közösségépítő játék, és ezekhez kapcsolódó kreatív 

tevékenység alkalmazásával. 

Mivel a gyerekeket foglalkoztató téma és az életkori sajátosságaikból, ill. a szociális 

helyzetükből adódó problematika igen sokrétű, így a tematika mindezekkel még tovább 

kibővíthető, hiszen a mesék, novellák oly gazdag tárháza áll rendelkezésünkre, melyekkel a 

fejlesztő biblioterápia módszereivel megoldási mód, ill. segítség nyújtható.  

 

1. Lázár Ervin: ”A kalapba zárt lány” – önismeret, útkeresés, akadályok 
leküzdése, emberi kapcsolatok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Lázár Ervin „felnőtt meséjét” „A kalapba zárt lány” címmel azért választottam, mert elősegíti az 

önismereti problémák feloldását, segíthet a pályaválasztás előtt álló gyerekeknek az útkeresés és az 

akadályok leküzdésének problematikájában. 

Fejlesztési célok 

Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom az élménynyújtáson kívül a gyerekek 

beilleszkedési zavarainak enyhítése, önértékelésük, önismeretük fejlesztése, a kapcsolati viszonyok 

fejlesztése. Ismerje föl az útkeresés során leküzdhető akadályokat és gondolkodjon el a 

szimbólumokban gazdag mese segítségével a problémamegoldáson. 

A foglalkozás célja, hogy beindítsa a gondolkodási folyamatot és a problémával megbirkózó 

viselkedést, amely végül a megoldást hozza. 

Tevékenységek 

Bevezető gondolatok, bizalmi légkör kialakítása (10 perc) 

Rövid bemutatkozás, és a foglalkozássorozat és a foglalkozások menetének bemutatása. 

- Az üzenet, amit kiolvasunk egy irodalmi műből, személyes és egyéni, azonban másokkal is 

megosztható. A biblioterápiás beszélgetés során személyes olvasatunkról, véleményünkről, 

élményeinkről beszélgetünk egy-egy irodalmi műhöz kapcsolódóan, kötetlen formában. 

Gazdagítsuk egymást és magunkat élményeink, gondolataink megosztásával! 

A bizalmi légkör kialakítása, csoporttitok lényegének megbeszélése! 

Ismerkedő, kapcsolatteremtő játékok (20 perc) 
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„A három legfontosabb tudnivaló rólam…” 

- Viszonylag korlátozott az, amit tudunk egymásról, sőt lehet, hogy ezek a tudások, ismeretek nem 

is azonosak azzal, amit ki-ki igazán fontosnak tart magáról, magában. 

Ezért most, hogy jobban megismerjük egymást, mindenki gondolkozzék el, majd mondja el, mi az 

a három dolog, amit magáról a leginkább fontosnak tart elmondani, mi az a három dolog, amit 

leginkább jellemzőnek vél. A "fontos dolgok" közlése előtt mindenki mondja el a nevét. Pl. "Mária 

vagyok, a híres könyvmoly, akinek valaha büszkesége volt a hajkoronája, és akinek kedvence a 

krémes." 

Tehát külső és belső jellemzők is lehetnek, jelen- és múltbeli tulajdonságok is.  

Ha mindenki beszélt magáról, megbeszélhetjük azt is, hogy mi volt az elhangzottak között 

újdonság, vagy meglepő, vagy olyan, ami most keltette fel a másik iránti érdeklődésünket. 

Ráhangolódásként önismereti fantáziajáték (17 perc) 

„Mondatbefejezések”: 

Az emberek általában …      

A férfiak … 

A nők ….      

Magamról azt mondhatom, hogy … 

Az adott mondatbefejezések megbeszélése az önismereten és a kollektív fantáziák feltárásán túl 

feszültségoldó is lehet. 

A műalkotás bemutatása (13 perc) 

A történetet én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető kifejező, hangos 

felolvasással mutatom be.  

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése megbeszéléssel 

Irányított beszélgetés (30 perc) 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése elsősorban irányított beszélgetéssel történik, amikor is 

mindenkinek meghallgatjuk az asszociációját, véleményét, egyenrangú felekként nyilatkozhatnak 

meg a gyerekek.  

A megbeszélés során szóba kerülhet a főhős jellemzése, saját maga és a körülmények változása 

mese folyamán.  

Valószínű majd a gyerekek saját életükre, útkeresésükre is vonatkoztatják a mese szimbólumait, de 

közösen is megbeszéljük, hogy kinek mit jelent pl. a kert, a kő, a forrás, a kalap, a hetykeség, a 

fényes utca szimbóluma a mesében. 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
419 

 

A mese szimbólumainak számtalan lehetséges olvasata van, mindenkinek mást jelenthet. Egyfajta 

elképzelés pl.: 

Kert: lehet pl. az elveszett Paradicsom, az elvonulás, a feltöltődés helye, a belső béke megtalálása 

Forrás: a lélek erőforrása 

Kalap: a bölcs segítő 

Hetykeség: elmélyült belső munka 

„Most már igazán szabad vagy.” 

Valószínű a gyerekek hátrányos helyzetéből adódóan könnyen azonosíthatóak lesznek a feltűnő 

akadályokkal a gyerekek élethelyzete, az érzelmileg és fizikailag megtartó, támogató közeg megléte, 

sérülése, vagy hiánya. Az esetlegesen bántalmazó, vagy elhanyagoló családtagok könnyen 

azonosíthatók a mesében feltűnő akadályokkal.  

Felvetődhet a megváltoztathatatlan rossz (hátrányos helyzet, családi problémák) elfogadásának 

képessége, a kiútkereséshez, a kitöréshez szükséges optimizmus, a belső erőforrások és előbbre 

vivő támogató kapcsolatok fontossága. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése drámajátékkal 

Riport (14 perc) 

A gyerekek a kalapba zárt lány szerepében, riporter én. 

Riport a kalapba zárt lánnyal, pl. milyen érzések, gondolatok foglalkoztatták a kalapba zárva. 

Levezetés (12 perc) 

Páros rajzolás 

Cél: együttműködés, metakommunikáció fejlesztése. 

Kellék: A/4-es rajzlap páronként, 1 filctoll páronként 

A gyerekek párokat alkotnak, páronként 1 rajzlapot és filctollat kapnak, a filctollat mindketten 

fogják. Anélkül, hogy beszélnének egymással, közösen készítenek egy rajzot. Csak a filctoll mozgása 

fejezi ki a rajzoló szándékát, szavak nélkül. Utána megbeszélik az érzést, hogy alakult ki közös 

munkájuk, mit éreztek közben, inkább irányítónak vagy követőnek érezték magukat. 

Összegzés, értékelés (4 perc) 

- Mit viszel magaddal a mai foglalkozásról? 

 

2. „Lotilko szárnyai” – önértékelés, erőforrások, saját út, szabadság, 
küzdés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A „Lotilko szárnyai” tunguz népmese az azonos című, terápiás történetek és mesék traumát átélt 

gyerekeknek alcímet viselő kötetből való és a benne foglalt esettanulmány szerint széles körben és 
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tág korosztályig, még kamaszoknál is alkalmazható. Ez a szöveg igen alkalmas arra, hogy a nehéz 

helyzetben levők megküzdési stratégiáiról, a bennük levő belső erőforrások, jó adottságok 

feltárásáról és intenzív fejlesztéséről indítsunk beszélgetést. 

Fejlesztési célok 

Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom az élménynyújtáson kívül a gyerekek 

beilleszkedési zavarainak enyhítése, önértékelésük fejlesztése, szorongásuk oldása. Tapasztalják 

meg a közösség erejét, segítsük elő az egymásra figyelést. Kapjanak segítséget a bennük levő saját 

erőforrások, jó adottságok felismeréséhez és fejlesztéséhez. Gondolkodjon el a szimbólumokban 

gazdag mese segítségével a problémamegoldáson az önerőből való önérvényesítés lehetőségeiről. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás közösségépítő kommunikációs játékkal (20 perc): 

Szótlan Parancs - „Irányítsunk szavak nélkül!” 

Ez a játék a feszültségoldáson túl kiválóan alkalmas a testnyelv és a nonverbális kommunikációs 

eszközök használatának gyakorlására. 

Társak utasítása nonverbális eszközökkel különböző tevékenységekre, pl. Állj fel! Gyere ide! Menj 

ki! Hozz egy tollat! stb. 

A műalkotás bemutatása (10 perc) 

A mesét én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető kifejező, hangos 

felolvasással mutatom be.  

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése beszélgetéssel (38 perc) 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése elsősorban irányított beszélgetéssel történik, amikor is 

mindenkinek meghallgatjuk a gondolatait, véleményét, egyenrangú felekként nyilatkozhatnak meg 

a gyerekek.  

A megbeszélés során szóba kerülhet milyen érzelmeket váltott ki a résztvevőkből Lotilko története, 

elgondolkodhatnak saját léthelyzetükön, előbbre jutásukhoz szükséges terveiken, lehetőségeiken, 

fejlődésükön.  

Valószínű sajátélményt megmozgató beszélgetést hozhatnak az alábbi témák: a szárnyaink 

építéséről, hogyanjáról, a szabadság mibenlétéről, a küzdésről, az önmegvalósításról, a tehetség 

kibontakoztatásáról, az önerőből való felállásról nehéz helyzetekben és természetesen azokról a 

személyekről és körülményekről, akik segíthetik vagy gátolhatják mindezt. 

Megmozgathatja a gyerekek képzeletét a repülés motívuma. 

- Mi jut eszetekbe a repülésről? 
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- Milyen fajtái lehetnek a repülésnek? (üldözéses és boldog szárnyalás érzésének 

különbözősége, vagy amikor vadászik pl. egy madár) 

- Mi minden segíthet a mindennapokban a saját szárnyak elkészítésében? 

- Hogyan, miként lehet saját szárnyakat készíteni? 

Ennek a kérdésnek a körüljárása különösen fontos lehet azoknál a hátrányos helyzetű gyerekeknél, 

akiknél hiányzik a támogató családi háttér és környezet, többnyire magukra vannak utalva a 

problémáik megoldásában. 

Érdemes kiemelni, hogy a hős szárnyaival más nem repülhet! (Minden gyereknek saját magának 

kell megtalálnia a saját szárnyát, a saját megoldását a problémáira.) 

Fontos lehet kiemelni az otthon utáni sóvárgás motívumát, mit jelent ez a gyerekek szerint. 

- Melyik jelenetben látod magad? (amikor az elején messzire repül az otthonától, amikor 

idegeneknél megszáll, amikor elveszik a szárnyát, amikor állandóan hazavágyik, amikor 

mindenki cserbenhagyja, vagy amikor kezébe veszi az irányítást és új szárnyakat kezd 

építeni, vagy a végén, amikor újra hazarepülhet, újra otthonra találhat.) 

- Melyik szereplővel tudsz azonosulni? 

Sokat elárulhat a résztvevőkről, hogy melyik jelenetben látja magát, és melyik szereplővel tud 

azonosulni. Mindezekről mindenki szabadon elmondhatja a gondolatait! 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése 

Szituációs játékokkal (20 perc) 

Páros, kiscsoportos improvizációval és gondolatok kihangosításával. 

Kellék: kis kártyákon a szerepmegajánlás és a szituáció 

a) Lotilko/ Teventej – amikor elrejti Teventej a szárnyakat és Lotilko keresi 

b) Lotilko/ Teventej felesége – amikor Lotilko kéri, hogy árulja el, hová tette a férje a 

szárnyakat 

c) Lotilko/ Teventej – amikor Lotilko felszáll 

d) Teventej/ Feleség – amikor próbálgatják Lotilko szárnyait 

Interaktív gyakorlat segíti a feldolgozást (15 perc): 

„Kérdezz engem!” Lotilko a „forró székben”, pl. milyen érzések, gondolatok foglalkoztatták 

bizonyos helyzetekben. 

Pl. 

- Mit éreztél, gondoltál, mikor Teventej elrejtette a szárnyaid? 

- Mit gondoltál, amikor Teventej kérte a csizmád? 

- Mit éreztél, amikor az emberek nem segítettek? 

- Milyen gondolataid voltak az új szárny építésekor? 
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- Milyen érzés volt újra a szülőföldedre repülni? 

A Lotilkot alakító gyerek ül a székben és válaszol a többiek és általam feltett kérdésekre. 

Lezárás, levezetés (10 perc) 

Kéztükrözés  

Cél: személyközi kommunikáció gyakorlása nem verbális eszközökkel; az empátia fejlesztése 

A párok szemben állnak egymással, kezüket tenyérrel szembefordítják a partner kezével. Először a 

pár egyik tagja mozgatja mindkét kezét a tenyér síkjában, tetszés szerinti irányokban (fel-le, jobbra-

balra, keresztbe, körbe, stb.). A pár másik tagja tükörként követi kezével ezt a mozgást. 

Kb. 2-3 perc elteltével jelre a pár tagjai szerepet cserélnek: aki eddig vezető volt, az vezetett lesz és 

viszont.  

A csoport körbeül, és páronként beszámolnak érzéseikről, együttműködésükről. 

Összegzés, értékelés (7 perc) 

- Mit visztek magatokkal a mai foglalkozásról, és mit hagynátok itt? 

 

3. Örkény István: „Ki látta?”, Weöres Sándor: „Ki minek gondol” – énkép, 
kapcsolat másokkal, férfi-nő kapcsolat, elhagyás, veszteség 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Örkény István „Egyperces novellák” közül a „Ki látta?” című novellát azért választottam, hogy 

segítségével megerősítsük a fiatalok énképét, valamint a férfi-nő kapcsolat sokrétűségére is 

rávilágítsunk. Weöres Sándor „Ki minek gondol” kezdetű verse a mások általi megítélést tükrözi. 

Fejlesztési célok 

Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom a gyerekek pozitív énképe kialakításának 

elősegítése, önértékelésük fejlesztése. Fejlődjön a mások iránti érzékenységük, empatikus 

képességük. Segítséget kapjanak az elhagyás, a veszteség problémakörének feldolgozásához. 

Fejlődjön megfigyelőkészségük, figyelmük. 

Tevékenységek 

Hangulatkeltés, érzelmi ráhangolódás közösségépítő kommunikációs játékkal:   

„Ilyenek a fiúk, ilyenek a lányok” (20 perc) 

Eszközigény: a csoportlétszám kétszeresének megfelelő papírlap, ceruzák vagy filctollak, flipchart 

papír vagy csomagolópapír, táblafilc, zsírkréták 

Fejlesztő hatás: A gyakorlat alkalmas a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos érzések, 

beállítódások tisztázására, ezenkívül serkenti a kommunikációt a csoport különböző nemű tagjai 

között. 

A játék leírása: Az egyik lapra a fiatal leírja, milyennek látja a lányokat, a másikra, milyennek a fiúkat. 
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Összegyűjtjük a két nemre vonatkozó írásokat és sorban felolvassuk. Egy-egy megállapításról, 

tulajdonságról közös beszélgetés folyik, amiben természetesen az érintett nem képviselői is részt 

vesznek.  

A műalkotások bemutatása (10 perc) 

Kellék: könyvek, fénymásolatok, számítógép, projektor, vetítővászon 

A novellát én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető kifejező, hangos 

felolvasással mutatom be, de a gyerekek is olvashatják néma olvasással a fénymásolatokon. 

A verset először a Kávészünet együttes előadásában hallgatjuk és tekintjük meg, majd én olvasom 

fel és a gyerekek is megkapják, így magukban is olvashatják. 

A művek feldolgozása, a megértés erősítése (35 perc) 

A művek feldolgozása, a megértés erősítése elsősorban irányított beszélgetéssel történik, amikor is 

mindenkinek meghallgatjuk a gondolatait, véleményét, egyenrangú felekként nyilatkozhatnak meg 

a fiatalok.  

Először is a vers kapcsán elgondolkodhatnak a gyerekek arról, hogy ha lenne egy olyan tükör, 

amiben megláthatnánk, hogy mások milyennek gondolnak bennünket, vajon hányszor láttatna 

mást, mint a saját magunk által alkotott énkép. Mikor törnénk össze azt a tükröt? 

A beszélgetés során bizonyára előtérbe kerül, hogy mennyire fontos az önismeret, hogy 

megismerjük testi-lelki működésünket, a motivációinkat, erősségeinket és gyengeségeinket, a 

korlátainkat és azok legyőzésének lehetőségeit. 

A novelláról elgondolkodva felmerülhetnek a gyerekekben olyan kérdések, hogy mit tartanak 

fontosnak egy másik emberen, vagy mit néznek meg először a másikon. 

Megvizsgálhatjuk, hogy milyen lehetett a férj és a feleség viszonya valójában.  

Elmondhatják véleményüket arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka annak, hogy az eltűnt személynek 

és ruházatának a leírása annyira bizonytalan, sőt ellentmondó.  

- A férj szándékosan vagy akaratlanul pontatlan?  

- Milyen érzések lehetnek a férjben az elhagyás, a veszteség kapcsán?  

- Mi lehet az oka a feleség eltűnésének és vajon mi lett vele?  

Mindezek megbeszélése saját élmények megosztását és problémamegoldást eredményezhetnek. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése (30 perc) 

Kreatív írás, interaktív játékot játszunk. 

„Apróhirdetés” 

Eszközök: A/6-os méretű papírok, íróeszközök, ragasztószalag vagy gyurmaragasztó; tábla az 

apróhirdetések kiragasztására 

- Mindenki írjon magáról egy néhány mondatos jeligés apróhirdetést! 
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- Kezdődjön a mondat „Keresek…..” „Kínálok …..” 

A gyakorlatban szabad fantáziával lehet családtagot, barátot, útitársat, stb., tehát személyt keresni 

vagy kínálni.  

Ez a játék a feszültségoldáson túl kiváló önismereti játék arról, ki mit tart magáról fontosnak és 

hogyan jellemzi magát, mire ajánlkozik, ill. mit, kit keres. 

Levezetés, zárás (20 perc) 

A foglalkozáson résztvevő gyerekek interaktív páros gyakorlata segíti a feldolgozást: „Jellemzés” – 

előzetes rövid szemlélés, megfigyelés után a külső jellemzők elmondása emlékezetből páronként 

úgy, hogy hátat fordít a jellemző a párjának. 

Összegzés, értékelés (5 perc) 

Ki-ki egyetlen mondattal mondja el, hogy  

„Akkor éreztem jól magam a foglalkozáson, amikor….”      

„Az tetszett a foglalkozáson…..” 

 

4. Örkény István: „Ki mit tud” – értékek, tulajdonságok, énkép 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Örkény István „Egyperces novellák” közül a „Ki mit tud” című novellát azért választottam, hogy 

segítségével megerősítsük a fiatalok énképét, önismeretét, szembesüljenek a képességeikkel, 

tulajdonságaikkal, értékeikkel. 

Fejlesztési célok 

Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom az önismeret fejlesztése, pozitív énkép 

kialakításának elősegítése, a gyerekek önértékelésének fejlesztése. Legyenek tisztában 

képességeikkel, tulajdonságaikkal, értékeikkel! 

Tevékenységek 

Ráhangolódás, hangulati előkészítés önismereti játékkal 

Rajz és szimbólum (30 perc) 

Kellékek: rajzlap, zsírkréták, színes ceruzák, filctollak, gyurmaragasztó 

Mindenki készít egy külön papírlapra egy rajzot, amin életének általa legfontosabbnak tartott 5 

mozzanatát ábrázolja. (Aki arra hivatkozik, hogy nem tud rajzolni, azt biztassuk azzal, hogy nem a 

rajzkészség a fontos, hanem bemutatkozás – történjék ez akármilyen leegyszerűsített módon is.) 

Ezután mindenki találjon ki egy szimbólumot, ami szerinte leginkább jellemzi őt! Ezt a 

szimbólumot rajzolja föl az előbbi rajz alá, ugyanarra a lapra! A rajzokat mindenki számára látható 

helyre tesszük. A csoport tagjai sorban odamennek saját rajzukhoz és beszélnek róla; ha szükséges, 

megmagyarázzák (a szimbólumot is ideértve).  
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A többiek kérdéseket tehetnek fel bemutatkozó társuknak. 

Utána az általánosítható tanulságok megbeszélésére kerül sor. 

Ez a játék és megbeszélése a feszültségoldáson túl remek önismereti játék arról, ki mit tart magáról 

fontosnak és hogyan jellemzi magát. 

A műalkotás bemutatása (3 perc) 

A „Ki mit tud” című történetet én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető 

kifejező, hangos felolvasással mutatom be. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése (40 perc) 

Irányított beszélgetés, mindenkinek meghallgatjuk a gondolatait, véleményét, egyenrangú felekként 

nyilatkozhatnak meg a gyerekek.  

- Van-e valamilyen különleges tulajdonságod, esetleg olyan, amelyről a társaid sem tudnak? 

- Van-e olyan képességed, amelyet öröklött adottság nélkül alakítottál ki munkával, gyakorlással, 

edzéssel?  

- Mennyi idő alatt lehet megismerni valakit?  

- Mit tartasz fontosabbnak, a belső értékeket vagy a külsőségeket?  

- Mi alapján döntöd el, hogy kivel barátkozol?  

- Mi a véleményed a műben szereplő férjről?  

Felmerülhetnek olyan morális problémák, hogy az elhallgatás hazugságnak számít-e.  

- Mennyire tartod megfelelőnek a kommunikációt és a kapcsolatot a házaspár között?  

- Miért nem beszélhetett a nő a különleges tehetségéről? 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése  

Kreatív írás (20 perc) 

Kellék: papírlapok, íróeszközök  

- Milyen más címet adnál a novellának?  

- Miért? 

A választott címek és indoklások megbeszélése is nagyon fontos, mutatja a lényeglátását a 

gyerekeknek. 

Levezetés (12 perc) 

„Te milyen virág vagy? Te milyen állat vagy?” című asszociációs önismereti játékot játszunk 

levezetésként. 

Összegzés, értékelés (15 perc) 

Kellék: értékelő kocka befejezetlen mondatokkal oldalain 

Értékelés szóban a tanulók munkájáról, hozzáállásáról. 
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Visszajelzés a tanulók részéről - értékelő kockával, véletlenszerűen dobott befejezetlen mondatok 

befejezésével. 

- pl. Azt tudtam meg, hogy.... . Jó lett volna, ha... .  Máskor.... . Jó lenne, ha... .  Az a véleményem, 

hogy...  . Az őszinteség jó, mert ... . 

 

5. Karinthy Frigyes: „Találkozás egy fiatalemberrel”, Ágai Ágnes: 
„Kamaszságok” – célok, álmok, jövőkép 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Karinthy Frigyes: „Találkozás egy fiatalemberrel” című novellát és Ágai Ágnes: „Kamaszságok” 

című kötetéből a „Volt” kezdetű verset azért választottam, hogy segítségükkel beszélgessünk a 

gyerekek jövőképéről, elképzeléseiről. 

Fejlesztési célok 

Ezen a fejlesztő biblioterápiás foglalkozáson célom az önismeret, pozitív önértékelés fejlesztése a 

jövőkép, célok megfogalmazásával. Meggyőzően, magabiztosan, érzéseit felvállalva, érdekeit 

képviselve tudjanak a résztvevők kommunikálni. 

Tevékenységek 

Ráhangolódás, hangulati előkészítés (30 perc) 

Kreatív írás 

Kellék: papírlapok, íróeszközök  

Ágai Ágnes „Kamaszságok” című kötetéből a „Volt” kezdetű vers alapján írjanak a gyerekek is 

hasonlókat magukról, a rájuk jellemzőkről, hogy mi volt, mit gyűjtöttek, mit kaptak, mi van és mi 

nincs. 

Itt megfogalmazódhatnak a múlt és a jelen értékei és a vágyak, célok is. 

Ez az önkifejező alkotás és az írások felolvasása oldhatja a feszültségeket és a megnyilatkozással 

kapcsolatos gátlásokat, s ezen túl az önismeretről is árulkodik. 

A műalkotások bemutatása (10 perc) 

A novellát és a verset is én, mint gyermekkönyvtáros gyermekterapeutás foglalkozásvezető kifejező, 

hangos felolvasással mutatom be. 

A gyerekek néma olvasással követhetik a szöveget a fénymásolatokon. 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése (35 perc) 

A mű feldolgozása, a megértés erősítése elsősorban irányított beszélgetéssel történik, amikor is 

mindenki elmondhatja a gondolatait, véleményét, egyenrangú felekként nyilatkozhatnak meg a 

fiatalok, de akár vitatkozhatnak is eltérő vélemények esetén.  
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Szóba kerülhet a mű feldolgozásakor, hogy szerintük ki volt a fiatalember, lehetett-e egykori 17-18 

éves önmaga.  

- Milyen megvalósulatlan álmokat kért számon?  

- Mikor mondunk le álmainkról? 

- Az idősebbeknek mindig igaza van? 

- Gondolkodjatok el azon, hogy ti mit mondanátok 8 éves önmagatoknak! 

- Fogalmazz meg egy üzenetet, amelyet egykori önmagadnak címeznél!  

Ez a feladat lehetővé teheti a saját viselkedésre való rálátás fejlődését, esetleg új célok kitűzését is 

motiválhat.  

A beszélgetés során megfogalmazhatják céljaikat, elképzeléseiket, hogy ki mi szeretne lenni, milyen 

vágya, álma van, milyen a jövőképük. Szóba kerülhet az is, hogy álmaik elérése tükrében ki miben 

jó, miben lehetne jobb és mit kell tennie a céljai megvalósulása érdekében és ehhez kiktől kaphatnak 

támogatást a hátrányos helyzetük ellenére is. 

Lezárás, levezetés (20 perc) 

Kreatív írás 

Kellék: papírlapok, íróeszközök  

- Írj egy Haiku verset, amely 3 soros és 5-7-5 szótagból áll! Ez kifejezheti érzelmeid, gondolataid a 

jelenről és a jövőről is! 

Összegzés, értékelés 

Ajándék – közösségi játék (25 perc) 

Fejlesztő hatás: csoport befejezésekor a tagok visszajelzést adnak és kapnak a segítségével. 

Eszközigény: minden csoporttagnak a csoport létszámának megfelelő számú A/5 méretű papírlap, 

valamint íróeszközök. 

A játék leírása:  

Mivel eljött az utolsó gyakorlat ideje és a csoport feloszlik, szeretném, ha mindenki valamilyen 

szimbolikus ajándékot vinne haza. Ezért arra kérek mindenkit, hogy valamennyi csoporttársadnak 

küldj egy – egy papírlapon valami személyre szabott, csak neki szóló ajándékot, amiről azt 

feltételezed, hogy a megajándékozott örülni fog neki! 

Ezután a kiosztott papírlapokra mindenki felírja egy-egy csoporttársának szóló szimbolikus 

ajándékát és aláírja, összehajtja a papírt és a tetejére ráírja a címzett nevét. Majd amikor mindenki 

készen van, minden csoporttársnak a székére rakják a neki szóló ajándékokat. 

Egyéb megjegyzések: Megkérhetjük a csoporttagokat, hogy adjanak visszajelzést a kapott 

ajándékokról, számoljanak be érzéseikről, benyomásaikról, de mindenkinek személyes joga, hogy 

annyit tegyen közzé, amennyit akar. 
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Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A motiváció, a tanulók érdeklődésének felkeltése az adott téma iránt számos módon történik: 

többnyire ráhangoló, motivációs játékos feladat előzi meg, felvezeti a témát, megteremti a könnyed 

hangulatot, segíti a bevonódást. Ez lehet önismereti, asszociációs vagy kreatív, ill. kommunikációs 

játék, de az érzelmi, hangulati ráhangolódást segítheti a szemléltetés is. 

Azt, hogy a tanulók figyelme az adott témára koncentrálódjon, s utána elmélyüljön az adott 

témában, irányított beszélgetéssel, célratörő kérdésekkel és mindezekhez kapcsolódó szituációs 

játékokkal tudjuk elérni. 

Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek a kitűzött feladatokat megoldani, szükséges, hogy 

egyénileg ki tudja fejezni magát, ki tudja fejteni saját nézőpontját; a csoportban pedig legyen 

megegyezés, létrejöjjön a közös elgondolás az adott témával kapcsolatban, vagy pl. a szituációs 

játékok során. 

Kérdésfeltevés 

A gyerekek elé olyan kérdések, problémák kerülnek, amelyek életkori sajátosságaiknál fogva, ill. 

szociálisan hátrányos helyzetükből adódóan foglalkoztathatják őket, valamint amelyek az egymással 

való személyes kapcsolataik, kommunikációjuk során felmerülhetnek. 

A gyerekek beilleszkedési zavarainak enyhítése, önértékelésük, önismeretük fejlesztése, a kapcsolati 

viszonyok fejlesztése, az útkeresés során leküzdhető akadályok problematikáját tárjuk a gyerekek 

elé. 

Szóba kerülnek a nehéz helyzetben levők megküzdési stratégiái, a bennük levő belső erőforrások, 

jó adottságok feltárása és intenzív fejlesztésének témája. 

Valamint a társas kapcsolatok problematikái, a barátság, a férfi-nő kapcsolati viszony és 

konfliktusai, a képességek a pozitív tulajdonságok, az értékek, a célok és a jövőkép különböző 

aspektusai is része a tematikának. 

A résztvevők az önálló munka során az aktív tanulás módszereivel keresnek válaszokat a felvetett 

problémára, nem passzív befogadóként, hanem a tanulási folyamat aktív, alakító részeseként, így a 

hangsúly a képességek, és készségek fejlesztésén van. 

Értékelés 

Az értékelés több eszközzel és szinten valósul meg. Elsősorban szóban történik, pl. egy-egy 

csoportos feladatmegoldás után, valamint a foglalkozások végén, hogy mennyire volt eredményes, 

sikeres a megoldás, aktívak a résztvevők, ill. mennyire voltak elégedettek a résztvevők. 
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Értékelni kell a munkát a társas kapcsolatok alakulása szempontjából is, hogy mennyire tudott 

együttműködni a csapat, voltak-e konfliktusok, ill. hogyan tudták azokat kezelni a csapattagok. 

Természetesen minél konkrétabb és személyre szólóbb az értékelés, annál jobb!  

Mivel a fejlesztő biblioterápiában nincs rossz megoldás, rossz válasz, így az értékelés is mindig 

pozitív! 

Értékelés, visszajelzés történik a gyerekek részéről is, pl. különböző mondatbefejezésekkel, értékelő 

kockával, stb. is elmondhatják véleményüket a foglalkozásról, ill. érzéseikről, megfogalmazhatják 

gondolataikat. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Példák: Tények, adatok használata 

A fejlesztő biblioterápiában a saját élmény alapján hozott példák, megoldási módok, vélemények 

nyújthatnak segítséget a csoport tagjainak. 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése 

Ebben a tematikában nem a tudományos bizonyítékok gyűjtésén van a hangsúly, hanem egy-egy 

probléma, konfliktushelyzet minél többféle megoldásán, s a megoldási módok személyiségfejlesztő 

hatásán, hogy saját problémáit reálisan lássa, és a problémára alternatív megoldásokat találjon a 

résztvevő tanuló. 

Önálló munka és együttműködés 

Különböző munkaformák alkalmazása történik a foglalkozásokon, a frontális, egyéni, önálló 

munka, páros és a kooperatív kiscsoportos és nagycsoportos csoportmunka s abban való 

együttműködés alkalmazása viszi közelebb a tanulót a megértéshez. 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

A tanulókban az adott kérdéskörről, témáról kialakult kép a csoportban látott és hallott 

konfliktuskezelő alternatív megoldások segítségével változik, formálódik, sőt a foglalkozás során a 

szituációs és drámapedagógiai játékok során kísérletezhetnek különféle viselkedésmódokkal, és 

megismerhetik a lehetséges hatásokat is, ezáltal is gazdagodik, formálódik személyiségük. 
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Személyiségfejlesztő és beilleszkedést segítő 
foglalkozássorozat 

 

Érintett terület:  7-8. évfolyamos általános iskolai tanulók

Tartalmi fókusz:  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését és 

személyiségfejlesztését állítjuk fókuszba 

Kiemelt cél:  A kamasz gyerek képessé válhat az alkalmazkodásra és az 

érdekérvényesítésre. Életkorának megfelelően megnyilvánulhat 

különböző társas helyzetekben. Képessé válhat több szempontból is 

értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy 

helyzetet. A megbeszéléseken önálló véleményt fogalmazhat meg, 

tapasztalatot szerezhet önmaga és társai tevékenységének elemző 

értékelésében. Ugyanakkor képessé válhat mások munkájának 

elismerésére, tiszteletére is 

Módszer:  A drámapedagógia szerteágazó módszerei.

Időtartam:  7*2 (60 perc) óra

 

Összegzés 

A személyiségfejlesztés és szocializáció 

kimondva és külön hangsúlyos 

fejezetként először a felzárkóztató 

kerettantervben jelent meg. Itt leíródott, 

hogy a gyenge teljesítményű, leszakadó, 

marginalizálódó fiataloknak nincs más 

életesélyük, csak a szabálykövető 

magatartás, az alkalmazkodás, a 

szakmatanulás feltételeinek elfogadása. 

Az általános iskolákban lemaradók 

gyakran nem képesek iskolai és társadalmi normákhoz alkalmazkodni, önmagukat e normákon 

kívül fogalmazzák meg. A fiataloknak a felzárkóztató oktatásban nemcsak a pályaválasztásukat kell 

segíteni, hanem azt is irányítani kell, hogyan viselkedjenek, cselekedjenek, éljenek, ítéljenek. A velük 

született adottságokat, motívumokat, hajlamokat a környezet kultúrája, szokásai, normái, a velük 

szemben támasztott elvárások befolyásolják, ezektől a körülményektől és hatásoktól függ, hogy a 
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fiatal személyisége milyenné formálódik. Fejlődési szempontból fontos lenne a jó családi légkör, 

támogató szülői magatartás, a tágabb környezet elfogadó attitűdje, a kortársközösség pozitív hatása. 

Mindezek azonban az érintett fiatalok esetében részben vagy teljesen hiányoznak. 

Éppen ezért a pedagógiai munkának nélkülözhetetlen alapfeltétele, hogy a tanuló elfogadja a 

pedagógus szerepét, hajlandó legyen együttműködni vele. 

A drámapedagógia eszköztára alkalmas erre a feladatra, hiszen játszani mindenki szeret, csak 

legfeljebb ilyen irányú érdeklődése háttérbe szorul. A játék, drámajáték elgondolkodtat, kreatívvá 

tesz, rejtett tartalékokat mozgósít, segít az önismeretben, utat nyit mások megismeréséhez, 

hozzásegít a kollektív élményekhez. Használható bármikor, bármilyen tanórán, szabadidős 

foglalkozásként. Észrevétlenül fejt ki terápiás hatásokat. 

A foglalkozássorozat a következő értékeket kívánja erősíteni a tanulókban: 

Az „én” harmóniájára vonatkozó értékek: önismeret, önbizalom, önbecsülés, testi-lelki egészség, 

felelősség felelősségtudat, felelősségvállalás, a szépség, az esztétikum, iránti fogékonyság, aktivitás 

(kezdeményező készség), akaraterő, logikus gondolkodás, céltudatosság  

A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: kommunikációs és kooperációs készség, kulturális 

viselkedés, udvariasság, együttműködési készség, segítőkészség, barátság, az önzés leküzdése, 

tisztelet a szülők és a pedagógusok iránt. 

 

Cél és várható eredmény 

Megfelelő énkép kialakítása, önismeret fejlesztése, reális önértékelésre való képesség 

birtoklása, a megfelelő önbizalom kifejlesztése. Valamint az egyének és csoportok kölcsönös 

megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit közvetítő iskolai légkör, életrend 

elfogadásának, igényének kialakítása. 

Óraszám  

7*2 (60perc) óra 

Tantárgyi kapcsolatok  

A személyiség fejlesztő feladatok összekapcsolják a különböző tantárgyak közös elemeit. 

Kompetenciák, készségek, képességek: a személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok 

a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen 

hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja 

oldani a konfliktusokat. A személyközi kompetenciák nélkülözhetetlenek a hatékony 

személyes és csoportos érintkezésben és mind a köz-, mind a magánélet területén.  

Előkészületek 



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
432 

 

Technikai előkészület abból a szempontból szükséges, hogy a drámaórák jellegzetességeit 

figyelembe véve a gyerekeket körben ültetjük le a vezetővel együtt, így olyan teremre, 

tanteremre lesz szükség a tanév során, ahol ez megvalósítható. Padokra, asztalokra nem lesz 

szükség.  

Ezen kívül némely foglalkozásnál egyéb előkészületre is szükség van (nyomtatás, 

társasjátékok megismerése, gipszöntés stb.). 

A foglalkozássorozat vezetését nagyban megkönnyíti, ha a vezető drámapedagógiai jártassága 

legalább alapszintű.  

Ha ez mégsem lehetséges, akkor a Drámapedagógiai Társaság, Kaposi László vagy Gabnai 

Katalin szakkönyvei sok segítséget nyújthatnak a módszerek megismerésében.  

Eszközök és anyagszükséglet 

Csomagolópapír, filctollak, fénymásoló papír, olló, papírragasztó, gipsz, maszk-gipszkiöntő 

forma, acryl festék készlet, ecsetek  

Források  

Játékkönyv (jelentős mértékben javított, bővített kiadás)  

Drámapedagógiai olvasókönyv (javított kiadás) 

Drámafoglalkozások (új válogatás már megjelent drámafoglalkozások, drámaórák 

tervezeteiből) 

A kiadványok szerkesztője Kaposi László. 

Drámapedagógiai Magazinok online számai 

 

1. Ki vagyok én? Ki lehetnék én? 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az önelfogadás a serdülőkor egyik legmarkánsabb problémája, melynek segítése fontos feladata a 

pedagógusoknak. A nagyravágyó feketerigó történetének feldolgozása segíthet a cél 

megvalósításában. 

Fejlesztési célok 

Énkép alakítás, önelfogadás 

Tevékenységek 

Előkészület: székek körberendezése, gyerekek leültetése (3 perc) 

Köszöntés, foglalkozássorozat jellegének bemutatása (5 perc) 

Leginkább játékra és beszélgetésre alapul. A játék önkéntes, így tehát semmi sem kötelező. Fontos 

szabály egymás meghallgatása, a szabad véleménynyilvánítás.  

Szerződéskötés: a fent említett szabályok közös elfogadása, esetleges kiegészítése (5 perc) 
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Önismereti bemeneti teszt: 1. számú melléklet 

Instrukció: Arra kérlek benneteket, hogy a lapon található állításokat olvassátok el figyelmesen, és 

igennel vagy nemmel válaszoljatok. 

Játék: Füllentős (15-20 perc) 

Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az együvé tartozás 

érzésének kialakulását is. 

Eszközigény nincs. 

A játék leírása: a csoporttagok körben ülnek. A feladat az, hogy mindenki három tényt mondjon 

magáról, ezek egyike füllentés. A csoporttársaknak kell kitalálni, hogy az. Ha először tévednek, még 

választhatnak a fennmaradó két lehetőség közül. A játék addig tart, amíg mindenki sorra nem kerül.  

Játék: Vacsoravendégek (10-15 perc) 

Eszközigény nincs. 

A játék leírása: A résztvevők körben ülnek és válaszolnak a következő kérdésre: „Ha lehetősége 

lenne egy vacsoravendégségre három híres embert meghívni kit választanának?” 

Érdemes előre megegyezni, hogy szóba jöhetnek-e élő, vagy már régen meghalt híres emberek is. 

Játék: Az átló (8 perc) 

Eszközigény nincs. 

Instrukció: Képzeljétek el, hogy meghúzzuk a terem átlóját. Ezen a képzelt vonalon fogtok állni. 

De! Előbb figyeljetek arra, milyen tulajdonságpárt vagy tevékenységet fogok mondani (pl. nyitott – 

zárkózott; olvasás vagy számítógépezés). Az átlónak erre a végére álljon az, aki a legnyitottabbnak 

érzi magát (vagy aki a legtöbbet számítógépezik). Az átló mások végére kerül az, aki a 

legzárkózottabbnak tartja magát (vagy a legkevesebbet számítógépezik). Közöttük helyezkedjenek 

el a többiek. Mindenki gondolja át, mennyire jellemző rá a hallott tulajdonság, illetve tevékenység!  

Menete: A tulajdonságpár/tevékenység elhangzása után megvárjuk, amíg mindenki elhelyezkedik 

az átló mentén. Visszajelezhetünk, vagy megkérdezhetjük a csoporttagokat, miért épp az adott 

ponton helyezkednek el. Megkérhetünk egy csoporttagot, mondja el véleményét a kialakult 

sorrendről. 

Játék: Milyen állat lennél? (10 perc) 

Eszközigény: állatos kártya, írólapok, íróeszköz  

Instrukció: Állatokat ábrázoló kártyákat szórok szét a szőnyegen. (A kártyákon nagyon sokféle állat 

szerepel.) Sétálgassatok a teremben, majd mindenki válassza ki azt az állatot, amelyik leginkább 

jelképezi őt (amelyikkel hasonlóságot érez)! Ezután három mondatot kérek tőletek, amivel 

megmagyarázzátok a választásotokat. Pl. így: „Azért választottam a kutyát, mert én is hűséges 

vagyok.”  
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Menete: A csoporttagok a képek kiválasztása után a helyükre mennek, és megírják a mondataikat. 

Ezt a mondatok felolvasása, megvitatása követi. 

Tanári bemutatás: Lázár Ervin története (2. sz. melléklet) (10 perc) 

Beszélgetés: tanári irányítással 10 perc 

Mi volt a rigó problémája? 

Hogyan fogadta a környezete a változásokat? 

Kinek tetszik a rigó viselkedése?  

Ki érezte már magát feketerigónak? Mi miatt? 

Mit tett ez ellen? 

Hogy fogadta a környezet? 

Miért akarunk mások lenni? Miért akarunk álarcot viselni? 

Pozitív tulajdonság gyűjtő (5 perc) 

Eszköz: papír, toll 

Instrukció: Gyűjts önállóan olyan pozitív tulajdonságot magadról, amelyeket a környezeted 

mondott rólad! 

Felolvasás. 

Instrukció: Válaszd ki azt az egyet, amelyik a legszívmelengetőbb számodra! 

Felolvasás. 

Játék: Pozitív tulajdonság némajátékkal (10 perc) 

Instrukció: Az a kérésem, hogy egy általad fontosnak vélt pozitív tulajdonságodat válassz ki 

gondolatban. Játszd el ezt a tulajdonságot, és mi találjuk ki. Némajátékkal. 

Játék: Nagy szél fúj azokra, akik….. (10 perc) 

Instrukció: Körben ülni, egy valaki középen áll. Ő adja az instrukciókat: pl. nagy szél fúj azokra, 

akiknek zöld szeme van. Akire jellemző, annak másik székre kell ülni, és a mellette levőre nem 

ülhet! Szélvihar: mindenkinek helyet kell változtatnia. 

Értékelő kör: megkezdett mondat befejezése (5 perc) 

„Ma akkor éreztem magam legjobban a foglalkozáson, amikor…..” 

  

2. Jól ismered? - társismereti gyakorlatok a csoport tagjaival 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Csoportkohéziót erősítő foglalkozás, melynek fő célja egy szűkebb kör tagjainak mélyebb 

megismerése, elfogadása. 

Fejlesztési célok 

Társismeret, toleranciaerősítés 
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Tevékenységek 

Előkészítés: körbeültetés 

Bemelegítő beszélgetés: Körbeadott mondat (5 perc) 

„Ma azért van jó napom, mert….” mindenki befejezi a mondatot 

Játék: „Szerepcserés bemutatkozás” (20 perc) 

Eszközigény nincs. 

Instrukció: Párokat fogunk alkotni. A párok 5-5 percet kapnak, hogy egymásnak bemutatkozzanak, 

minél több fontos dolgot elmondjanak egymásnak magukról. Nagyon figyeljetek egymásra, hogy 

megjegyezzétek, amit a társatok mond.  

Úgy kell majd bemutatnotok egymást, mintha magatokról beszélnétek (egyes szám, első 

személyben). Menete: Az 5 perc letelte után körbe tesszük a székeket, és leülünk nagycsoportban. 

Körben haladva az első pár egyik tagja feláll, és a társa vállára teszi a kezét. Az ő nevében beszél 

egyes szám első személyben. Így haladunk tovább. 

Játék: A mi házunk 15 perc 

Eszközigény: nagyméretű csomagolópapír, filctollak 

A játék leírása: a csoport feladata, hogy közösen tervezzen egy házat, amelyben majd együtt fognak 

lakni. Erről készítsenek felülnézeti rajzot, ha több szintesre tervezik az épületet, akkor minden 

szintről. Tervezzék meg és rajzolják le a berendezést és az – esetleges – kertet is. Utána beszéljük 

meg a terveket, és azt, hogy hogyan sikerült megegyezésre jutniuk, mennyire tudták/akarták 

mindnyájuk szempontjait, kívánságait figyelembe venni. 

Történet kidolgozás: 40 perc 

Tanári instrukció: Képzeljük el ezt a nagy házat a múlt században, egy háborús időszakban. 

Ebben a házban él 6 ember, viszonylag nagy szegénységben, hiszen nincs élelem és pénz. 

Ti vagytok most ezek a lakók. Milyen kapcsolat van köztetek? (barát, párkapcsolat stb.) 

Kapcsolatrendszer felépítése (a vezető nem befolyásol, esetleg irányít)  

Egy nap kaptok egy levelet, hogy az utcába a nagyobb összefogás és közös segítség megvalósítása 

érdekében gyűlést szerveznek, ahová a katonák miatt, a kisebb feltűnés végett csak egy ember mehet 

házanként. 

Választanotok kell egy valakit, aki képviseli mindannyiótok érdekét! Ha megbeszéltétek, kérem a 

választ! 

Választás: a foglalkozásvezető háttérbe vonul 

Tanári instrukció: Kérem a kiválasztott nevét! 

Miért őt választottátok? Milyen tulajdonságok alapján? 

Milyen tanácsokkal látnátok el a gyűlés előtt?  
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A kiválasztott kiküldése a teremből. Egy kis cédulán a vezető leírja neki, hogy a megbeszélése 

megverik, és kényszerítik.  

Tanári instrukció: A gyűlés sokáig tart, és a társatok igen későn tér vissza. Mikor a szomszédotok 

hazaér, meghallotok egy beszélgetést, amelyből kiszűritek, hogy a megbeszélés azért történt, mert 

az utcába hamarosan idegeneket fognak betelepíteni, és a katonaság felajánlotta a következő 

lehetőséget: Ha egy ház önként vállalja a betelepítést, a többi ház megmenekül. 

Azt is halljátok a szomszédok beszélgetéséből, hogy a ti társatok elvállalta ezt, tehát a következő 

héten 5 idegen költözik a házatokba. 

Gondolat kihangosítás: a benn ülők hangosan kimondják az első gondolatot, ami az eszükbe jut. 

Beszélgetés: a „lakók” beszélgetnek arról, miért tehette a társuk ezt. 

Ezt követően behívjuk a kiküldött gyereket. Ő nem szólhat semmit még. 

Csoportreakció: Mindenki mondja el a véleményét, kérdését a társatoknak! Ne féljetek az 

érzéseiteket kimutatni! 

Ellenérvek: A csoporttagok reakciója után megvédheti magát a kiküldött. 

Tanári instrukció: Most, hogy mindenki tudja, hogy a társatokat megverték és erőszakkal 

kényszerítették, hogyan változott a vélemény….mindenki elmondja az érzéseit. 

A kiküldött elmondja az érzéseit arról a pillanatról, amikor belépett a terembe. 

Tanári instrukció: Arra viszont senki nem gondolt, hogy saját maga is lehetett volna ebben a 

helyzetben? Hiszen bárkit kijelölhetett volna csoport. 

Tanári instrukció: Végül kiderül, hogy szerencsésen alakul a ház sorsa, mert a katonaság élelemmel 

támogatja őket az idegenek befogadása fejében. 

Beszélgetés (10 perc) 

Ki volt már olyan helyzetben, amikor mindenki őt okolta, pedig egyáltalán nem tehetett arról a 

dologról? Ki volt már bűnbak? 

Játék: Kinek a bőröndje? (15 perc) 

Eszközigény nincs. 

Instrukció: Egy önként vállalkozó ki fog menni a teremből. Közben a többiek kitalálják, közülünk 

kinek csomagolnak be egy képzeletbeli bőröndbe. Végiggondoljuk, hogy a kiválasztott számára 

milyen hozzá illő, rá jellemző tárgyakat, dolgokat kellene becsomagolni az utazáshoz. Ha 

megbeszéltük, behívjuk a kint várakozót. Ő végigkérdez bennünket, ki mit tett bele a bőröndbe. 

Így próbálja meg kitalálni, kinek csomagoltunk be. 

Játék (10 perc) 

Utálom, mikor azt mondják, hogy…… (mondat befejezése körben) 



 

 

3. A rút kiskacsa és én 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Beilleszkedési zavarok okai igen szerteágazóak lehetnek, és sokszor több okból fakadnak. A 

kitaszítottság-érzés a serdülőkorban gyakori probléma, hiszen nehezebben találják meg helyüket 

egy-egy közösségben.  

Fejlesztési célok 

A kitaszítottság érzésének oldása. 

Tevékenységek 

Bevezető gyakorlat: „Mint a hópelyhek” (5 perc) 

Csoportvezető: Utasításokat fogok mondani, az a szabály, hogy végre kell hajtani anélkül, hogy 

kérdeznétek bármit is. (Mindenki kap egy A/4-es lapot.)  

Csoportvezető: Hajtsd félbe a lapot és tépd le a jobb sarkát. (Ugyanezt az utasítást 3-szor vagy 4-

szer elismétli.) 

Hajtsd szét a lapot és próbálj párt találni, akinek ugyanolyan hópehelyterítője van. 

A párkeresés nehézkes, hisz nincs két egyforma minta. 

Csoportvezető: Mit gondoltok, miért van ez?  

Csoportvezető: Mindannyian mások vagyunk. A mai alkalommal ezzel foglalkozunk. Ilyen „más” 

játékot fogunk játszani. 

Játék: „Jobbra-balra” (10 perc) 

Eszközigény nincs.  

Instrukció: Állításokat fogtok hallani. Akire igaz az állítás, a jobb kezemhez álljon, akire nem igaz, 

a bal kezemhez. Akire igaz is nem is, az álljon középre! Menete: A csoportvezető középre áll, karjai 

oldalsó középtartásban.  

A következő állításokat mondja:  

- „Nem tudok veszíteni.” 

- „Ha valaki ellentmond nekem, akkor összeveszem vele.”  

- „Ha valaki ellentmond nekem, akkor összeverekszem vele.”  

- „Ha valaki nem ad nekem igazat, nem szólok hozzá.” 

- „A békesség kedvéért ráhagyom a másikra, amit akar.”  

- „Gyakran előfordul, hogy nem mondom el a véleményem, nehogy megsértsek valakit.”  

- „Gyakran előfordul, hogy erőltetetten udvarias vagyok, pedig fortyogok magamban.”  

- „Nem foglalkozom a problémával, majd csak lesz valahogy.”  

- „Nem beszélek a problémáról senkinek, magamban tartom.”  
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A csoporttagok minden mondat elhangzása után megkeresik a helyüket. A csoportvezető akár 

mindegyiküknek azonnal visszajelezhet, példát (élethelyzetet) is kérhet az adott állítás igazolására.   

Gyakorlat: Rejtély (15 perc) 

Eszközigény nincs. 

A játék leírása: A csoportvezető arra kéri a csoporttagokat, hogy jól nézzék meg egymást. Pár perc 

múlva, mindenki válassza ki azt a személyt, aki a legtitokzatosabb a számára. Egy erre vállalkozó 

közli a csoporttal, hogy kit választott, ki a legrejtélyesebb számára, majd hozzá fordul a következő 

mondatkezdéssel: ”Számomra az a rejtélyes benned, hogy…” Akit megszólított, az megteheti, hogy 

nem reagál erre, de hasznosabb, ha megpróbálja végiggondolni, és ezt meg is osztja a többiekkel, 

hogy vajon milyen viselkedése okozhatta a másik csoporttagban ezt a benyomást. A többi 

csoporttag is bekapcsolódhat visszajelzéseivel a beszélgetésbe. Ezek után sorra kerül a többi 

csoporttag is, az elmondottak szerint. Végül a csoport megbeszéli a gyakorlat tanulságait, 

tapasztalatait. 

A rút kiskacsa Szakall Judit drámaórája (Forrás: DPM 2001-2010. 4-6 o.) (kb.45 perc - csoportfüggő) 

Tyúkanyó és a kánya  

A játék leírása: A kánya (egy gyerek) el akarja kapni a tyúkanyó csibéit úgy, hogy a tyúkanyót játszó 

gyerek mögött egymás vállába kapaszkodó társai, – akik a csibék – közül kell elragadnia valakit. A 

tyúkanyó azonban igyekszik mindig úgy fordulni oldalra kitárt karjaival, hogy eltakarja a csibéket, 

hogy ő legyen szemben a kányával. Ha valakit mégis megfog a kánya, akkor az az ő zsákmánya lesz, 

mögé állva növekszik a sor.  

Kakasviadal (agresszió levezető, kiesős játék): a gyerekek fél lábon ugrálva, társukat a mellkasuk 

előtt keresztbe font karukkal lökdösve próbálják arra kényszeríteni, hogy az letegye a lábát. Aki 

leteszi a másik lábát, kiáll. (A durvaság elkerülhető kellő odafigyeléssel és a szabályok előzetes 

pontos ismertetésével, pl. csak szemből lehet „támadni”, a karokat végig összefonva kell tartani.)  

A tanár körbeülteti a gyerekeket és beszélgetni kezdenek egy falusi udvarról, arról, hogy milyen 

állatok népesíthetik be az udvart. Felkínálja a gyerekeknek az udvarbeli állatok szerepeit. Három-

négy fős kiscsoportokat alakítanak a résztvevők, (ha nem megy önkéntesen, akkor a tanár 

„kiszámolja” a csoportokat), majd csoportonként húznak egy borítékot, mely az általuk eljátszandó 

állatok nevét tartalmazza. Az osztály létszámától függően kínáljuk fel a szerepeket: kutya, macska, 

liba, tyúk, kacsa, ló, disznó, tehén. A borítékokat csak az összes csoport megalakulása után szabad 

felbontani – azt titokban kell tartani, hogy a csoport milyen állatot fog játszani.  

Némajáték. A csoportok némajátékban mutassák be az általuk megszemélyesített állatot, valamint 

azt is, hogy a gazdasszony vagy a gazda hogyan fejezi ki szeretetét irántuk, miként szeretgeti, 
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kényezteti őket! A kis csoport egyik tagja legyen a gazda vagy a gazdasszony, a többiek az állatok! 

A némajátékból találják ki a többiek, hogy milyen állatról van szó!  

Szerepben: kis csoportokban – még mindig az első feladatnál kihúzott állatcsaládoknak megfelelően 

– kell a következő feladatot megoldani: „Gyűjtsétek össze azokat a tulajdonságokat, amelyek alapján 

úgy gondoljátok, hogy a ti csoportotok – fajtátok – különb, mint a többiek!  

Gondoljuk csak el, a gazda meg a gazdasszony is öregszik, és bizony egyre nehezebben tudnak 

ennyi állatot tartani. Túl sok munkát, pénzt, energiát jelentenek. Elkezdhetnek majd azon 

gondolkodni, kit tudnának az udvarból nélkülözni. Gyűjtsétek össze azokat az érveket, amikkel 

bizonyítanátok, hogy nem az ti állatcsaládotoktól kell megválni.  

Mi az, ami rátok jellemző? Mi az, amit ti tudtok és a többiek nem? Mi az, amiért ti sokkal 

hasznosabbnak érzitek magatokat a többieknél? Mik azok a tulajdonságok, amiért 

nélkülözhetetlennek gondoljátok magatokat?”  

Ehhez a munkához papír és írószerszám szükséges. A csoport által összegyűjtött jellemzőket, 

érveket egy-egy szószóló ismerteti.  

Tanári narráció: Volt az udvarban egy minden lében kanál kakas, aki mindig, mindent tudni akart, 

és most azt látjuk, hogy rettenetesen izgatott (a tanár szerepbe lép): „Láttátok? A gazdasszonyunk 

borzasztóan gondterhelten jár kel az udvaron. Rövid idő alatt többször is visszatért a kacsák óljába. 

Csóválta a fejét, valami fölött nem tudott napirendre térni. Egy alkalommal, amikor kijött onnan, 

megpillantotta a szomszédasszonyát, elkezdtek suttogni! Ilyeneket hallottam: ’Most képzelje el! (...) 

Hát ki sem tudom mondani, mennyire megdöbbentem, mikor megláttam! … Elképesztő! – 

Fogalmam sincs, hogy kerülhetett oda!... Teljesen megrémültem! (…) Nem, még nálunk, a mi 

udvarunkban ilyen soha nem volt! Iszonyat! (…) Csak nehogy bajt hozzon ránk! (...) Annyi mindent 

beszélnek mostanában! (...) ez azért félelmetes! Hát én még ilyent nem láttam! (…) Azt mondja?... 

Nem kellene bejelenteni?! Hát ezt hallottam…!’ Barátaim, azt hiszem nagy baj történhetett! Úgy 

gondolom, meg kell néznünk, mit láthatott a gazdasszonyunk 

(Elmegy, majd a terem sarkától visszafordul és még sokkal feldúltabb, mint az imént, el-el fullad a 

hangja, miközben beszámol a látottakról.) „Ez szörnyű, ez rettenetes, nem is tudom, hogy mondjam 

el! (…) El szabad-e mondanom?!” (…) (A tanár továbbra is szerepben, Tarajos kakasként elmeséli, 

hogy milyen nagy tojásszerű valamit látott. Legyen kellőképpen megrémülve és feldúlva a 

látottaktól!) „Nem tudom, tapasztaltatok-e valamit a napokban. Szerintetek mi lehet ez, és hogy 

kerülhetett ide? Feltűnt nektek valami az elmúlt napokban? Láttatok valamit vagy valakit?” 

(Kikérdezi az állatok véleményét.)  
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Tanári narráció: „Megszületett egy furcsa kiskacsa, aki egyáltalán nem hasonlít a testvéreire, de hát 

ez már tojás korában is elütött a többiektől. Amennyiben a gyerekek ezen a ponton, vagy már 

korábban ráismernek a mesére, az egyáltalán nem baj. „Készítsetek egy állóképet arról, hogy amikor 

ez a kis lény először kijött az ólból és a többiek meglátták, hogyan néztek rá!” Ezután kérdezzük 

meg a játszókat egyenként, hogy mire gondoltak abban a pillanatban (GONDOLATKÖVETÉS)!  

Tanári narráció: „Az udvar lakói igazolva látják korábbi – a jövevénnyel szemben már a 

megszületése előtt kialakult – nemtetszésüket, vagyis, hogy ez a kis lény más, mint ők, ilyen furát 

még nem láttak életükben. A baromfiudvar lakói nem kezdeményeztek harcot a náluk erősebbel. A 

furcsa lény pedig többüknél fizikailag szívósabbnak tűnt, remekül futott, szárnyaival erőseket 

csapott, csőrének koppintásával néhány napos korában már feltört egy kemény héjú tojást. 

Udvarbéli társaira azonban soha nem támadott. A többi ifjú állat, de még a felnőttek is elfordultak 

tőle. Szerintetek miért?” (Rövid megbeszélés után:) „Készítsetek kis csoportokban jelenetet arról, 

hogy milyen formában fejezik ki az állatok azt, hogy nem szeretik és kiközösítik a furcsa, szokatlan 

kiskacsát, mert más, mint amilyen kiskacsával valaha találkoztak.” A munkacsoportokat ne a 

korábbi állatcsoportok szerint alakítsuk, hanem önkéntes alapon alakuljanak 4-5 fős csoportok! 

Ügyeljünk arra, hogy ne fizikai bántalmazásról vagy agresszióról szóljanak a jelenetek, hanem a 

kirekesztésről, a kiközösítésről! Keressenek különböző módokat, helyzeteket arra, hogyan éreztetik 

a kiskacsával egyértelműen, hogy a közösség számára ő nem kívánatos személy! Igyekezzünk 

segíteni, hogy általános érvényű helyzeteket és ne csupán baromfiudvarhoz kötött helyzeteket, 

magatartásformákat keressenek!  

A kiskacsának nagyon rosszul esik, hogy őt nem szeretik – talán ezért is egy nagyon szép álmot 

álmodik arról, hogy milyen is lenne, ha őt a többi állat szeretné. A kiskacsa álmát tablókban vagy 

mozgásos – nem szöveges – kis csoportos jelenetben nézzük meg, az előbbi csoportbontásban! Ezt 

esetleg lehet írásos formában is megvalósítani: mit írna a kiskacsa a naplójába. 

A tanár szerepben, mint a helyi falusi rádió tudósítója: „Kedves hallgatóink! Ma van a mi 

falunapunk és úgy gondoltuk, hogy mielőtt a helyi népi zenekar műsorát kapcsolnánk a 

kultúrházból, néhány udvarba benézünk, miként is ünnepelnek a falusiak mellett az udvarok lakói, 

a mi kedves háziállataink. Nagyon kedves és vidám látvány, ahogy együtt táncol, énekel minden 

állat. A körtáncban ott ropja egy furcsa, kacsaszerű állat, egyik szárnyát a tyúk, a másikat a liba fogja. 

Nagyokat nevetgélnek, szemmel láthatóan kitűnő hangulatban van mindenki. Most éppen a 

malacok nótájára táncolnak, messzire hallatszik az „Egy kis malac, röf-röf-röf…” című dal, amit 

nem csak a malacok jókedvű visítása, hanem a lovak nyerítése is cifráz. Lassan visszakapcsolunk a 

faluházba, ahol már behangoltak a zenészek. Néhány perc múlva tehát folytatjuk adásunkat.” Tanári 
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narráció (most már szerepen kívül): „Gyerekek, mit gondoltok, mi történhetett? Mitől változott 

meg az állatok hozzáállása a rút kiskacsához? Mi lehetett az az esemény, amitől ez a gyökeres 

fordulat bekövetkezett?” Az előző kiscsoportok találják ki, beszéljék meg, hogy mi volt az a 

sorsdöntő esemény, ami a változást előidézte. A megoldási variációkat a kiscsoportok megosztják 

a többiekkel, ezeket közösen megbeszélik.  

Egyik másik megoldás: „Gondolkodjunk el azon, hogy a kiskacsa mit tehet azért, hogy befogadják 

őt a többiek. Tehet-e valamit a fura kiskacsa azért, hogy a helyzete (’státusza’) megváltozzék az 

udvarban?” Csoportos beszélgetés formájában gyűjtsük össze a javaslatokat!   

Tanári bemutatás: A foglalkozás végén a tanár felolvassa a mesét (3. számú melléklet). (10 perc) 

Páros szituációk (10 perc) 

Párokat alkotnak a gyerekek és kapnak egy improvizációs szituációt 

Szabina egy (természetes) vörös hajú lány. Új iskolába kerül és ott az egyik iskolatársa bántja a 

hajszíne miatt. 

Karola apukája tetovált, kopasz férfi, ezért nem akar vele barátkozni az egyik osztálytársa. 

Somának nagy erős szemüvege van, ezért folyton kizárják a testnevelés órán a játékokból. 

 

4. Együttműködés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Tudvalévő, hogy a közös ügy összehozza, az egymásnak való kiszolgáltatottság eltávolítja az 

embereket. 

Fejlesztési célok 

A csoportlégkör oldása, csoportkohézió erősítése, az együttes munka eredményességének, 

örömének megtapasztalása. Az egymásrautaltság megtapasztalása. Az együttműködés 

fontosságának tudatosítása. 

Tevékenységek 

Játék: Csomó (10 perc) 

Eszközigény nincs. 

A játék leírása: A csoport egy tagja kimegy a teremből. A többiek körbe állva megfogják egymás 

kezét. Majd – anélkül, hogy egymás kezét elengednék – néhányan felemelik a kezüket, mások 

átbújnak alatta, addig, amíg egy nagy élő „csomó” nem keletkezik. A kitaláló feladata, hogy 

kibogozza a csomót, helyreállítsa az eredeti kört, de úgy, hogy közbe senki ne engedje el a másik 

kezét. 

Játék: Csoportrajz (10 perc) 
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Eszközigény: nagy fehér csomagolópapír, több készlet színes ceruza  

Instrukció: Üljetek körbe! A csoport most közös rajzot fog készíteni! Mindenki hozzáteheti, amit 

szeretne (egy vonást, alakot, színt). A rajz akkor készül el, amikor mindenki sorra került a 

rajzolásban. Menete: haladhatunk körben, vagy rajzolhat mindenki egyszerre. A végén címet adunk 

a képnek, és megbeszéljük, mit rajzoltunk, miért, ki mit fejezett ki a rajzával. A címadás történhet 

körbemondással, vagy ki-ki írja egy lapra a képzelt címet, és a végén felolvassuk, elemezzük, ki 

minek alapján adott eltérő vagy azonos címet.  

Játék: A vakkígyó (10 perc) 

Eszközigény nincs.  

Instrukció: Négy-öt főből álló csoportok játsszák! Csukott szemmel egymás kezét / vállát fogva 

sétálnak úgy, hogy a sor elején álló játékos szeme nyitva van. Menete: A teremben lassan sétál egy-

egy csoport. Nem beszélhetnek, csak a kezük, testük jelzéseivel kommunikálhatnak. Nehezíthetjük, 

ha egyszerre több csoport is sétál a teremben, vagy ha székeket helyezünk le, amiket meg kell 

kerülniük. 

Játék: Folytasd az akciót! (15 perc) 

Eszközigény nincs. 

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Valaki a csoport elé kiáll és egy rövid jelenetet bemutat 

egyetlen szó nélkül, csupán gesztusok és mozdulatok segítségével. A jelenet egy pontján kimerevít 

egy pózt, majd leül. A következő játékos – ugyancsak szavak nélkül – folytatja a történetet. Így 

megy addig, amíg mindenki sorra nem került. Utána megbeszéljük ki, mit értett, ki mit gondolt, 

miről szólt a történet. 

Kommunikációs gyakorlat: Közös mese (15 perc) 

Eszközigény: rongylabda 

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Az a feladat, hogy együtt, közösen írjanak egy mesét. A 

csoportvezető elkezdi, a csoporttagoknak kell folytatnia. Akinek a labdát dobják, annak kell 

folytatnia, így mindenkinek mindig figyelnie kell, hiszen sosem tudhatja, hogy mikor kerül hozzá a 

labda. Épp ezért érdemes előre leszögezni, egy ember többször is megkaphatja a labdát. Mindenki 

azt, és annyit mond, amit és amennyit akar, de természetesen a már elkezdett történetet kell 

folytatnia. A történetet a csoportvezető kezdi, ő dobja el a labdát is először. A kezdés legyen 

semleges, és ne adjon különösebb támpontot arra, hogy hogyan folytatódjon a történet. Érdemes 

ismert mesekezdéseket használni, például „hol volt, hol nem volt, volt egyszer…” Ha kész a mese, 

érdemes megbeszélni, ki milyennek látja, ki hogy módosított volna rajta, kinek mit jelentett. 

Tanítási dráma: 4. számú melléklet (60 perc) 
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5. Közösségépítő játékok 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az iskola mint közösség a másodlagos tere a gyerekeknek, ahol alkalmazkodni, tolerálni, összefogni 

rendkívül fontos feladat. 

Csakhogy manapság épp ezek a területek hiányoznak a gyermeki magatartásból, ezeket fejleszteni 

és korrigálni szükséges. 

Fejlesztési célok 

A mindennapi közeg elfogadó, toleráns hozzáállásának fejlesztése 

Tevékenységek 

Bemelegítő játék: „A háromrészes krokodil” (10 perc) 

A részvevők 3 fős csoportokká alakulnak. A kiscsoportoknak az a feladata, hogy egy állatalakot 

jelenítsenek meg a testükkel úgy, hogy a figura három részből álljon, és mindegyik része mozogjon. 

Pl.: az egyik játékos a krokodil feje és karjaival, mint egy óriási szájjal tátogat; a másik játékos a 

krokodil teste, amely le-föl mozog, a harmadik a farka, amely jobbra-balra verdes. Ha elefántot 

formáznak, akkor az egyik a feje, amint hosszú ormányával éppen vizet szürcsöl, a másik kettő 

pedig az elefánt egy-egy füle, amivel legyezi magát. Az igazán ötletes megjelenítésnél minden 

résznek más szerepe van. Minden kiscsoport bemutatja a maga állatfiguráját, azután közösen 

kiválasztják azt a 3-4 alakot, amelyik a legjobban tetszett. A kitalálók újra bemutatják ezeket az 

állatokat, hogy mindenki megjegyezhesse, melyik rész, mit csinál. Mindhárom rész kap egy számot. 

Ezek után kört alkotnak a játékosok úgy, hogy ne álljanak egymás mellett azok, akik közös 

kiscsoportban voltak. A játékmester középre áll, mondja, hogy melyik állatot szeretné megjeleníteni, 

és hirtelen rámutat valakire. Akire rámutatnak, az 1-es , a tőle jobbra álló a 2-es, a balra álló pedig 

a 3-as számú rész. A feladat az, hogy minél gyorsabban életre keltsék a figurát, hogy ki-ki a megfelelő 

helyre álljon és összhangban mozogjanak az egyes részek. 

Néma rajz (15 perc) 

Kellék: rajzoló- és festőeszközök, papírok  

Két játékos fogja ugyanazt az ecsetet, filcet vagy krétát és ugyanarra a papírra rajzol. Beszéd nélkül. 

Változatai:  

- Több pár is rajzoljon ugyanarra a papírra egyszerre.  

– Az egyes párok folytassák egymás rajzát.  

– Javasoljunk egy témát vagy olvassunk egy mesét. 

Jégtáblák (10 perc) 
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Cél: a diákok ismerjék fel, hogy együttműködéssel sok minden elérhető.  

Eszköz: papírdarabok 

A játékvezető (a pedagógus vagy diák) meghívja a gyerekeket egy jeges-tengeri hajóútra, azaz a 

gyerekek felállnak a helyükről és a játéktérre jönnek. Azt tapasztalják, hogy a hajó lassan süllyed, de 

már a partról elindultak az utasok megmentésére: Az utasok jégtáblákon akarják átvészelni azt az 

időszakot, amíg a segítség megérkezik: a játékvezető papírdarabokat szór szét a padlón, és a 

gyerekek ezekre állnak rá. a csoport nagyságától függően egy, két vagy három diák játssza a meleg 

Golf-áramlatot, amely megolvasztja a jégtáblákat (kis darabokra tépik a kezük ügyébe kerülő 

papírokat). Az egyedül maradó „hajótöröttek” esetében könnyű dolga van az „áramlatnak". Az 

egymagukban állók alatt hamarosan nem marad papír. (Nem szabad leülni, lefeküdni.) Elvesztek és 

elmerülnek (kiállnak a játékból). Hamarosan kiderül, hogy csak azoknak van esélye, akik 

együttműködnek és szorosan egymás mellé körbe állva szoros gyűrűt alkotnak a lábaikkal és így 

védekeznek a Golf-áramlat ellen. 

Keresztbe a kezek (5 perc) 

A csoport tagjai egy asztalon vagy akár a földön ülve kört alkotnak a kezeikkel úgy, hogy 

keresztezzék egymást az egymás mellett ülőké. Ha egyet ütnek, akkor a kör az óramutatóval 

ellentétesen halad, ha valaki kettőt üt, akkor megfordul az irány. Mindig meg kell adni, honnan 

indul az ütés. Ha valaki rosszkor üt, kiesik a rosszul ütő kéz, ami hátra kell tenni, hogy ne zavarja a 

többieket a koncentrálásban. 

Sárkány farka (10 perc) 

Eszköz: zsebkendő  

A játékosok sorba állnak és megfogják az előttük álló derekát. Az utolsó gyerek farzsebébe 

beletűzünk egy zsebkendőt, ez a sárkány farka. A sor elején álló, a sárkány feje, megpróbálja 

megfogni a zsebkendőt. A sárkány sehol nem szakadhat szét. Ha nagy a létszám, két sárkány 

próbálja elkapni egymás farkát. - Cserélgessük a játékosokat. 

Csoportösszefogást építő társasjáték (70 perc ismertetéssel együtt) 

Túlélők szövetsége társasjáték. Amennyiben az anyagigényben nem ezt rendelte a vezető, akkor 

ehhez hasonló stratégiai társasjáték levezetése. 
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6. Új közösségbe kerülni 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az új közösségbe kerülés elkerülhetetlen a pályaválasztás során, hiszen közösséget váltanak, új 

közösségek alakulnak ki. A beilleszkedést segítő technikák, gyakorlatok, szituációk megkönnyíthetik 

ezt a nehéznek mondható időszakot egy kamasz életében. 

Fejlesztési célok 

Az együttműködés formáinak kialakítása. 

Tevékenységek 

Bemelegítő gyakorlat: Mit hallok? (10 perc) 

Valaki bekötött szemmel áll a helyiség közepén, és figyeli azokat a halk hangokat, amelyeket a 

többiek a helyiség különböző sarkaiból adnak. A feladat, hogy a lehető legpontosabban a hang felé 

forduljon, meghatározza a hangforrás távolságát, és esetleg meg is közelítse. Úgy is játszható, hogy 

több hangforrásunk van, s mindenkinek csukott a szeme. A feladat pedig az, hogy válasszuk ki a 

számunkra legrokonszenvesebb hangot (fütty, csoszogás, dudorászás, csettintés) s közelítsük meg 

csukott szemmel azt, aki adja. 

Földrengés (10 perc) 

Eggyel kevesebb szék, mint a játszók száma. A „kimaradásra” épülő játékok egyike. A játékosok 

szemben ülnek egymással, két sorban. A két széksor között kb. három méter távolság legyen. 

Középen fel-alá sétál egy játékos, majd hirtelen elkiáltja magát, hogy „földrengés!”. Ekkor az 

egymással szemben ülőknek kell helyet cserélniük. Egyvalaki azonban kimarad, mivel a középső 

játékos is igyekszik elfoglalni egy helyet. A kimaradó kerül középre. Kiváló feszültségoldó hatása is 

van ennek a játéknak. 

Király-bíró (15 perc) 

A játékosok körben ülnek, az egyikük lesz a király, egy másik a bíró, majd sorra egyes, kettes stb., 

ahányan vannak. A játékot mindig a király kezdi. Saját nevét említi először, majd egy másik pozíciót. 

Pl. azt mondja: király-kettes. Ekkor a kettes számú játékos következik, ő is saját rangját mondja 

először, majd egy másikat, pl. kettes-négyes. És így tovább. Aki téveszt, az utolsó helyre kerül, s a 

rangsorban mögötte ülők eggyel előbbre rukkolhatnak a ranglétrán (ilyenkor szükséges gyors 

számátrendezés). Ha a király téveszt, akkor mindenki eggyel előbbre kerül, s a király megy 

utolsónak. 

Kapcsolatteremtő játék (10 perc) 
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A gyerekek zenére körbe járnak. Ha a zene elhallgat, utasításra minél gyorsabban kell a feladatot 

elvégezni. Például érintsd meg egy barna hajú társadat, fogd meg egy szőke hajú társad bal kezét 

stb. 

Mondd és közöld (10 perc) 

A kimondott mondatot, úgy kell elmondani, hogy a partner érezze, tudja belőle, hogy mit akar 

közölni vele a másik fél. Példák: Mondd azt: De szeretlek! Közöld: Te idétlen, megint elszúrtad!  

Mondd azt: Jézusom, ez mind? Közöld: Ezt a kis vacakot hozod nekem ajándékba? Mondd azt: Te 

hülye! Közöld: Édes virágom, hogy én téged mennyire szeretlek! Köszönöm! Másik verzió szerint 

a kimondott mondatot, többféle közléssel kell elmondani. Például: Mondd azt: Kész a vacsorád! 

Közöld: Kedvesem, mert fáj a fejed, azért még enned kell! Gyere! Vagy közöld: Hogy vinne el az 

ördög, mért nem bírod tartani a fogyókúrádat? Itt van neked ez a fél karalábé meg egy sárgarépa, 

ezt egyed! 

Szituációs gyakorlatok (10 perc) 

Csoportos szituáció: húznak egy kártyát és némajátékkal mutatják be a következő szituációkat 

improvizálva 

Szituációk: 

- Flóra olyan középiskolába kerül, ahol senkit sem ismer. Az osztályban kialakult társaságok 

vannak. Így vele senki sem barátkozik. 

- Korinát kirekesztik az osztálytársai, mert ő az igazgató lány, és azt gondolják, „beköp 

mindent”. Ez természetesen nem így van. Ezért még testileg is bántalmazzák. 

Beszélgetés (5 perc) 

Milyen gondolatok járhattak Flóra fejében? Mit tehetett ez ellen? Ti hogyan cselekednétek? Ki 

tudná eljátszani ezt? 

Szituáció bemutatása (2 perc) 

Megbeszélés (5 perc)  

Vajon célravezető a megoldás? 

Beszélgetés (5 perc) 

Milyen gondolatai lehetnek Korinának? Hogyan oldanátok az ellentétet Korina helyében? 

Szituáció bemutatása (2 perc) 

Társasjáték: Az érzelmek birodalma (35 perc) 
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7. Záró foglalkozás, értékelés 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Záró foglalkozás: Értékelés – az együttműködés, közös munka, csoportdinamika és a tanultak, saját 

fejlődés értékelése; jövőnk a középiskolában 

Tevékenységek 

Előkészület: gipszformába előzetesen kiöntünk annyi arcformát, ahány gyerek van a csoportban. 

Festékek, ecsetek kiosztása (5 perc) 

Tanári instrukció (20 perc) 

Mindenki kapott egy emberi arcot ábrázoló gipszformát. Találtok hozzá ecseteket, temperát. Olyan 

arcot fessetek rá, amilyennek magatokat gondoltátok a foglalkozások alatt - fejezzenek ki 

érzelmeket a színekkel, formákkal. 

Önismereti teszt kitöltése: 1. számú melléklet 

Instrukció: Biztosan emlékeztek rá, hogy az első foglalkozáson kitöltöttetek egy tesztet. Szeretném, 

ha most megtennétek ugyanezt. (Kimeneti eredmények mérése.) 

Kívánságkosár: a foglalkozássorozatban közkedvelt játékok, gyakorlatok  

Értékelő kör: „Azt szerettem leginkább az órákon...” - körmondat 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

A játék talán a legalkalmasabb motiváló eszköz a pedagógiában. Ráhangoló és figyelemfenntartó 

szerepe igen nagy.  

A változatos munkaformák, szituációk sok segítséget nyújtanak a befogadáshoz. 

Kérdésfeltevés 

A drámapedagógia eszköztára minden szempontból ideális a problémamegoldó foglalkozások 

fókuszában, hiszen saját tapasztalatokra épít elfogadó és befogadó légkörben. 

Értékelés 

A pedagógiai munkának nagyon fontos része az értékelés, drámaórán is elengedhetetlen, de 

természetéből adódóan más jellegű, mint a közismereti órákon. A drámaóra játékain a tanulók saját 

testükkel, érzelmeikkel, hangjukkal, fantáziájukkal, stb. vesznek részt. Az értékelés legfontosabb 

momentuma, soha nem lehet sértő, bántó, testi, fizikai adottságokra nem irányulhat. Itt az 

„eredmény” kevésbé kézzel fogható, mint a többi tanórán, ahol egyértelműen megállapítható, hogy 

a kiszámolt eredmény helyes-e, a leírt mondat nyelvtanilag jó-e stb. Ez nehezíti az értékelést, de 

könnyíti is, hiszen, ha egy tanár jól ismeri diákjait, akkor szembetűnő lesz számára néhány pozitív 
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irányú előrelépés. Ezek bátorító jellegű megerősítése, kiemelése nagyon sokat segít a 

drámapedagógiai célkitűzések magvalósításában. A tanári értékelés mellett nagyon gyakran 

alkalmazzuk a csoportértékelést is.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

- énkép, önértékelés 

- verbális megfogalmazás, szituációba helyezés, érzelmek kivetítése 

- képzelet és fantáziafejlesztés 

- gyakorlatok, improvizációs játékokban való részvétel 

- társismeret 

- kritikai gondolkodás megfogalmazása verbálisan 

- problémamegoldás 

- a közös érdek felismerése, a közösség érdekeinek előtérbe helyezése 
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1. számú melléklet 
 

Légy szíves, tégy egy X-et az itt látható állítások mindegyikéhez a 

következő módon: Ha az illető állítás olyasmit fejez ki, amit te 

általában érezni szoktál, akkor a „Jellemző rám” oszlopába tedd a 

jelet. Ha az illető állítás NEM olyat mond, amit te általában érezni 

szoktál, akkor a „Nem jellemző rám” oszlopába tedd a jelet. Itt nincs 

helyes vagy helytelen válasz. 

IGEN, 

jellemző 

rám 

NEM 

jellemző 

rám 

1. Sokszor álmodozom, ábrándozom   

2.. Magabiztos vagyok   

3. Sokszor szeretnék másvalaki lenni   

4. Engem könnyű megszeretni   

5. Nagyon élvezem, ha valamit együtt csinálhatok szüleimmel   

6. Sohasem szoktam aggódni   

7. Nehezemre esik az osztály előtt beszélni   

8. Szeretnék fiatalabb lenni   

9. Sok mindent megváltoztatnék magammal kapcsolatban, ha képes   

10. Általában könnyen tudok dönteni   

11. Szívesen vannak velem a többiek   

12. Otthon könnyen kijövök a sodromból   

13. Én mindig helyesen cselekszem   

14. Elégedett vagyok az iskolai teljesítményemmel   

15. Nekem kell, hogy valaki mindig megmondja, mit csináljak   

16. Nehezen szokom meg az új dolgokat   

17. Gyakran megbánom azt, amit teszek.   

18. Népszerű vagyok a társaim között.   
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19. A szüleim tekintettel vannak érzelmeimre   

20. Sohasem vagyok boldogtalan   

21. Olyan jól dolgozom, amennyire csak tudok   

22. Könnyen megadom magam, feladom az erőfeszítést   

23. Tudok vigyázni magamra   

24. Boldog gyerek vagyok   

25. Szívesebben vagyok nálam kisebb gyerekekkel   

26. A szüleim túl sokat várnak tőlem.  

27. Mindenkit szeretek, akit csak ismerek   

28. Szeretem, ha engem kérdeznek az órán   

29. Tisztában vagyok önmagammal   

30. Néha nehezen viselem el saját magamat   

31. Az életemben sok minden zavaros   

32. Az osztálytársaim hallgatnak rám   

33. Otthon senki sem figyel rám   

34. Engem sohasem szidnak meg   

35. Nem dolgozom olyan jól az iskolában, ahogyan szeretném   

36. Képes vagyok arra, hogy elhatározzak valamit, s kitartsak mellette   

37. Tulajdonképpen nem örülök, hogy fiú (lány) vagyok. (olyan nemű,   

38. Meglehetősen rossz véleményem van magamról   

39. Nem szeretek másokkal lenni   

40. Sokszor érzem azt, jobb lenne, ha nem otthon élnék   

41. Sohasem vagyok bátortalan   

42. Az iskolában gyakran kijövök a sodromból   

43. Gyakran szégyenkezem magam miatt   
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44. Nem vagyok olyan helyes, jó külsejű, mint a többiek   

45. Ha valamit meg akarok mondani, azt meg is mondom   

46. A társaim gyakran kötekednek velem   

47. A szüleim megértenek engem  

48. Én mindig megmondom az igazat   

49. Sok tanár azt az érzést kelti bennem, hogy nem tudok megfelelni 

a követelményeknek. 

  

50. Nem törődöm azzal, hogy mi történik velem   

51. Nekem semmi sem sikerül   

52. Könnyen elvesztem a fejem, mikor megszidnak   

53. Másokat jobban szeretnek, mint engem   

54. Úgy érzem, a szüleim túl sokat követelnek tőlem   

55. Én azonnal megtalálom a megfelelő hangot bárkivel   

56. Gyakran elcsüggedek az iskolában   

57. A dolgok általában nem zökkentenek ki nyugalmamból.   

58. Rám nemigen lehet számítani  
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2. számú melléklet 

 

Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér 

A nagyravágyó feketerigó 

 

A feketerigó a ligetben élt. Sárga csőre volt, ragyogó cipőgombszeme – és persze fekete volt, mint 

a szurok. Azért is hívják feketerigónak.  

Nem tudom, ki hogy van ezzel a színnel. Nyilván van, akinek nem tetszik, mert hiszen a 

narancssárga sokkal vidámabb, a türkizkékről és a meggypirosról nem is beszélve. De aki jobban 

odafigyel, annak a fekete is tetszik, ebben bizonyos vagyok. Hiszen annyiféle fekete van. Kékesen 

fénylő fekete, puha fekete, éjfekete, játékos fekete, meleg fekete és ki tudja, még hány.  

A feketerigó fénylő fekete volt.  

És nem tetszett neki a fekete szín.  

Se fénylőn, se puhán. Dühösködött. Egy darabig még csak nem is fütyörészett – mert még 

vidámnak gondolná valaki. Azt mondogatta mérgesen: „Csk, csk, csk!” Olyan szép piros tollakat 

akart, mint a vörösbegyé, zöldeket, mint a gyurgyalagé, fehéret, mint a kócsagé, s olyan cifrát, mint 

a papagájé.  

Ezért volt dühös. Úgy hitte, ő a legrútabb madár a ligetben.  

Bánata akkor vált mégis szívbe markolóvá, amikor a kisfiú eljött a ligetbe, és azt mondta a 

madaraknak:  

– Kellene nekem egy barát. Egy madár barát. Aki reggelenként megkocogtatná az ablakomat, és 

mindennap megajándékozhatnám kenyérmorzsával meg kölessel.  

– Aha – mondták a madarak.  

Egyedül az uhu mondta, hogy „uhu”. Talán azért, mert nem szereti a kölest meg a kenyérmorzsát, 

de az is lehet, azért, mert mást nem tud mondani.  

A barátság nem könnyű dolog. Mert jó, a kisfiúnak szüksége volt egy madár barátra. Csak hát olyan 

madár nélkül, akinek viszont éppen egy kisfiú barátra lenne szüksége, ez nem megoldható. A 

madarak legtöbbjének volt már barátja. A barázdabillegetőnek a szúriszarka, a gyurgyalagnak a 

szalakóta, a gólyának a kanalas gém, a búbos vöcsöknek a bölömbika. Csak a macskabagolynak meg 

a szürke varjúnak nem volt barátja, de ők igen mogorvák, nincs is szükségük barátra.  

Na és persze a feketerigónak sem volt barátja, mert szégyellte a színét, s emiatt fönn hordta az orrát. 

Furcsa dolog, de így volt. Mással is megesik: szégyell valamit, és azt hiszi, csak úgy tudja elviselni a 

szégyenét, ha fönn hordja az orrát.  
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Így aztán nem talált barátra a kisfiú. Pedig ott lapult a fűben a feketerigó, és azt gondolta magában: 

„Én szívesen lennék barátja ennek a kisfiúnak. Nagyon szeretem a kenyérmorzsát meg a kölest. – 

S kis szünet után még azt is hozzágondolta: – és a kisfiút is nagyon szeretem. – De mégsem mert 

előbújni. – Éppen én kellenék neki – morfondírozott –, amikor ilyen csúnya vagyok! Fekete!”  

Barát nélkül ment el a kisfiú, igaz, majdnem sírva fakadt, de megpróbálta a liget széléig visszatartani. 

Nem szeretett mások előtt sírni. De azért a madarak észrevették, hogy lefelé görbül a szája, és 

nagyon megsajnálták. Tulajdonképpen szerették a kisfiút. Akik barátokra vágynak, és elgyalogolnak 

érte a ligetbe, azokat szeretni kell. Egyikük utána kiabált:  

– Gyere vissza egy hét múlva!  

Talán ha az öreg festőművész nem lakik a közelben, minden másképp alakul. De ott lakott a liget 

mellett. Nagyon vidám, mosolygós öregúr volt, csak éppen a szakálla volt furcsa, ezerszínű – mert 

abba szokta törölgetni az ecsetjeit. A feketerigónak eszébe jutott a tarka szakállú festő meg a sok 

szép festék, röppent egyet, s már ott is volt a festékesdoboz mellett. „Majd ragyogok én egy hét 

múlva” – gondolta, s mivel a zöld festékes tubus volt a legközelebb, kifestette magát zöldküllőnek. 

Hát elég furcsa zöldküllő volt, azt meg kell hagyni! Mert a zöldküllő nem egyszínű zöld – és a csőre 

meg különösen nem az, de a kis feketerigó nagy buzgalmában még a csőrét is zöldre mázolta. „Na, 

most jöhet a kisfiú” – gondolta, s úgy óvta magán a zöld festéket, hogy egy hétig enni is elfelejtett.  

Eltelt a hét, semmi különös nem történt, csak a tarka szakállú festő pingált lila fákat meg lila mezőt 

– mivelhogy szőrén-szálán eltűnt a zöld festéke.  

Megjött a kisfiú, köréje sereglettek a madarak, biztatták:  

– Ne félj, most lesz valaki!  

– Én szívesen lennék a barátod – mondta ekkor elváltoztatott hangon a zöldre festett feketerigó, 

és elősétált egy bokor mögül.  

Hirtelen szóhoz sem jutott a sok madár, tátva maradt a csőrük. A feketerigó (azazhogy zöldrigó, 

nem is tudom, hogy nevezzem) meg nagy peckesen sétált a tisztáson, abban a hitben, hogy ő 

legszebb madár a ligetben.  

A vándorsólyom ocsúdott fel elsőnek.  

– Nicsak – mondta –, egy uborkamadár.  

Nevettek, ahogy a torkukon kifért.  

– Vagy netán egy nagyra nőtt szöcske – toldotta a búbos banka, s szegény feketerigó legszívesebben 

elsüllyedt volna szégyenében.  

A kisfiú is mosolygott, és szelíden, nehogy megbántsa ezt az uborkamadarat vagy kicsodát, azt 

mondta:  
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– Ne haragudj, de én nem ilyen madárra gondoltam.  

Huss – elröppent gyorsan a feketerigó.  

„Cskcskcsk – korholta magát mérgesen –, mert ostoba módon színtiszta zöldre kentem magam, 

pedig a zöldküllő nem is egyforma zöld. Kétféle zöld is van rajta (mert a zöld sem egyforma, éppen 

úgy, mint a fekete), a feje teteje meg piros, a szárnya vége meg fehér pettyes fekete. Na de majd 

legközelebb. A jövő héten ügyesebb leszek.”  

Hát nem sokkal lett ügyesebb! Hogy, hogy nem, az jutott eszébe, hogy gólyának festi magát. Sok 

fekete meg fehér festéket kent magára, és a lábát meg a csőrét pirosra festette. Eszébe sem jutott, 

hogy a gólya legalább tízszer akkora, mint ő. Ki látott már ilyen pici gólyát, rövid lábút, rövid csőrűt. 

(Arról nem is beszélve, hogy a hátán átütött a zöld festék a fehéren!)  

Ritkán látott a liget olyan viháncolást, mint amikor a gólyának álcázott feketerigó odaállt a kisfiú 

elé.  

– Te meg miféle szerzet vagy? – kérdezte a kisfiú.  

– Nem látod, gólya vagyok – mondta kicsit ijedten a feketerigó, mert akkor már sejtette, nem 

nagyon sikerült ez a gólyává alakulás.  

– Még hogy gólya! Talán golyhót akartál mondani – mondta a gólya, és olyan nevetőgörcsöt kapott, 

hogy ki kellett hívni a mentőket.  

Bizony ez a gólyahistória is csúfos véget ért, mert a kisfiú nagy sajnálkozva megint az mondta:  

– Ne haragudj, nem ilyen madárra gondoltam.  

A feketerigó fél évre elbujdosott bánatában. Hiába jött a kisfiú, hiába keresett madár barátot.  

A feketerigónak meg fájt a szíve: „Hej, csak szebb madár lennék, akkor biztosan barátjává fogadna 

a kisfiú!”  

A kisfiú egyre szomorúbb lett.  

– Most már az uborkamadár sem akar velem barátkozni – mondta.  

A madarak vigasztalni próbálták, de neki barát kellett volna. Hogy lehetne megvigasztalni azt, aki 

nem talál barátra!  

A feketerigó legalább olyan bánatos volt, mint a kisfiú, ha nem bánatosabb. Magát is sajnálta, meg 

a kisfiút is. Magát talán egy kicsit jobban.  

Ezért aztán fél év elteltével elhatározta: újra próbálkozik. De most már nagyon gondosan látott 

munkához. Egy teljes napig tanulmányozta a sárgarigót. A sárgarigó a legszebb madár – gondolta 

–, még a latin neve is a legszebb a madárnevek közül, úgy hívják, hogy Oriolus Oriolus (mert 

minden madárnak van latin neve is). Eszébe sem jutott, hogy őt meg Turdus Merulának hívják 

latinul, s az semmivel sem csúnyább, mint az Oriolus Oriolus. Talán még szebb is.  
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És elkezdte magát sárgarigónak festeni. Egy hétig tartott a festés, de ez aztán tökéletesen sikerült. 

A feketerigó olyan lett, mint egy igazi sárgarigó. Talán csak az alakja különbözött kicsit a 

sárgarigóétól, de ahhoz igazán jó szem kellett, hogy ezt észrevegye valaki.  

Azon a héten is eljött a kisfiú barátot keresni. Nem csüggedhetett, tudta, barátra kell találnia.  

A sárgarigónak festett feketerigó elősétált a bokrok közül. A madaraknak elállt a lélegzetük a 

gyönyörűségtől.  

– Nicsak, egy csodálatos sárgarigó – mondták.  

A kisfiú is elbámulva nézte a szép madarat, a szíve hangosan dobogott. Csak az igazi sárgarigó 

gyanakodott. „Valami nagyon furcsa ezen a madáron” – gondolta, és oda is szólt neki:  

– Füttyents egyet!  

– Nem füttyentek – mondta nyeglén a feketerigó.  

Persze, hiszen a sárgarigó azt is ki tudja fütyülni, hogy „Huncut a bíró” meg „Fütyül a rigó”, a 

feketerigó meg csak annyit tud: „Tiutu.” Ez legalább olyan szép, mint a sárgarigó éneke, de mégis 

más. Én biztos vagyok benne, hogy a sárgarigó nagyon szeretné néha azt fütyülni, hogy tiutu, de 

nem megy neki. Ő csak azt tudja: „Huncut a bíró.”  

Csakhogy megszólalt a kisfiú:  

– Ne haragudj – mondta elszomorodva –, te valóban csodálatosan szép madár vagy, de én egy 

másik barátra gondoltam. Láttam valamikor egy nagyon kedves madarat. Nem volt ilyen tarka, mint 

te, de nekem ő kellene barátnak. Az a madár fénylő fekete volt, csak a csőre volt sárga. Azt hiszem, 

úgy hívják, feketerigó. Megértheted, hogy ki kell tartanom mellette, hátha egyszer megjön, és akkor 

ki lesz a barátja?  

A feketerigó keserves sírásra fakadt, hullottak a könnyei, mint a záporeső. A kisfiú nagyon 

megsajnálta.  

– Miért sírsz? Ne sírj! – mondta neki.  

– Azért sírok – zokogta a madár –, mert a feketerigó én vagyok.  

Ámulva néztek rá, nem akarták hinni, de akkor a madár könnyei már lemosták a melléről a sárgarigó 

sárga, a gólya fehér és a zöldküllő zöld színét – előtűnt az igazi fekete.  

– Istenem, de buta madár vagy te – mondta boldogan a kisfiú, fölkapta, és sokáig mosdatta a 

feketerigót a patakban. De a sok szín nem egykönnyen jött le róla; amikor hazaindultak, még akkor 

is zöld, sárga meg fehér foltok éktelenkedtek a madáron. Nem is volt olyan, mint egy igazi 

feketerigó.  

– Mit gondolsz, lekopik? Leszek én még igazi szép fekete? – kérdezte a madár.  
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– Biztos – mondta a kisfiú, azután elszomorodott; arra gondolt, hogy már fél éve lenne barátja, ha 

ez a szamár feketerigó nem pingálja magát  
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3. számú melléklet 

A rút kiskacsa 

De szép is volt azon a nyáron a határ! Sárgultak a búzatáblák, a zab még zölden bólogatott, a 

kaszálókon petrencékbe hordták a szénát; piros lábú gólyák lépdeltek méltóságteljesen a réteken, 

és egyiptomi nyelven kerepeltek - ez volt az anyanyelvük. A gabonaföldeket, kaszálókat sűrű erdők 

övezték, s az erdők ölén mély vizű tavak csillogtak. Szép volt, nagyon szép volt a határ! 

Mély árkokkal körülszegett, régi udvarház melengette öreg falait a napsütésben. Környékét fölverte 

a lapu, falai tövétől az árkok széléig kedvükre nőttek-terpeszkedtek az óriási lapulevelek; egy-egy 

magasabb bokor alatt kényelmesen megállhatott volna egy kisgyerek. 

Ez a zöld sűrű valóságos rengeteg erdő volt annak a kacsának, amelyik itt ült a fészkén, hogy tojásait 

kiköltse. Sokáig kellett melengetnie a tojásokat, s a kacsa sokat unatkozott: vendég ritkán vetődött 

el hozzá, a társai meg az árkok vizében bukdácsoltak, nem szívesen totyogtak ki a szárazra, hogy a 

világ folyásáról társalogjanak vele a lapulevelek alatt. 

Egy nap aztán fölpattant az első tojáshéj, utána a második, s a többi. "Sip-sip!" - örültek meg a 

világnak a fiókák, s kigombolyodtak a tojásból, mint megannyi megelevenedett tojássárgája. 

- Háp-háp! - az öreg kacsa csak ennyit mondott. A kiskacsák ott nyüzsögtek körülötte, kíváncsian 

nézték a lapulevelek zöld sűrűjét, s az anyjuk hagyta, mert a zöld szín jót tesz a szemnek. 

- Ó, micsoda óriási nagy a világ! - álmélkodtak a kicsinyek; persze itt már másképp érezték magukat, 

mint benn a szűk tojásban. 

- Azt hiszitek, ez az egész világ? - kérdezte az anyjuk. - A kert túlsó fele is hozzátartozik, de még a 

pap földje is. De ott még én se jártam. No, megvagytok-e valamennyien? - Kinyújtotta a nyakát, és 

végignézett a kis seregen. - Dehogy vagytok, hiszen lám, a legnagyobbik tojás még ott hever a 

fészekben. Jaj, meddig melengessem még? Most már igazán unom! - De mit tehetett, visszaült a 

tojásra. 

- Hogy vagyunk, szomszédasszony? - kérdezte egy öreg kacsa, aki látogatóba jött hozzá. 

- Annyi bajom van ezzel az egy tojással - panaszkodott a kacsa. - Nem győzöm kivárni, hogy 

felpattanjon. Hanem nézd meg a többit! Soha életemben nem láttam különb kiskacsákat. Egytől 

egyig arra a semmirekellő apjukra ütöttek. Még csak el se jött hozzám. 

- Hadd látom azt a csökönyös tojást! - mondta a kacsanéne. - Alighanem pulykatojás, nekem 

elhiheted! Én tudom, mert egyszer én is megjártam. Pulykatojásokat költöttem ki, s mennyit 

vesződtem a kicsinyekkel! Mert a pulyka mind retteg a víztől. Nem mentek azok a vízbe, se szép 
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szóra, se parancsra! Mutasd csak azt a tojást! Hát ez bizony pulykatojás! Hagyd csak itt a fészekben, 

s inkább a többit tanítsd úszni. 

- Még elüldögélek rajta egy kicsit - mondta a kacsa -, most már nem hagyom itt, ha már ennyit 

melengettem. 

- Ahogy tetszik! - mondta az öreg kacsanéne, azzal eltotyogott.  

Végre-végre megpattant a nagy tojás héja. - Pip, pip! - sipogta a fióka, és kikászálódott a nagyvilágra. 

Milyen rút volt szegény, és milyen nagy! Az anyja jól szemügyre vette. "igen nagy ez kacsának - 

gondolta magában. - Egészen más, mint a többi. Kispulyka volna? Majd elválik mindjárt, gyerünk 

csak a vízhez! Úsznia kell, ha másképp nem, hát magam lököm bele!" 

Verőfényes, szép idő volt másnap, a lapulevelek közé betűzött a napfény. A kacsa lerándult 

kicsinyeivel a vizesárok partjára. Zsupsz! - már bele is csobbant a vízbe. A kiskacsáknak nem kellett 

sok biztatás, vígan loccsantak utána; a víz összecsapott a fejük fölött, de nyomban fölbukkantak, és 

úgy úsztak, hogy gyönyörűség volt nézni: a lábuk magától gyúrta a vizet; mind jól érezte magát 

benne. És a rút kiskacsa is ott lubickolt közöttük. 

- Mégsem pulykafi ez - mondta a kacsa -, lám, milyen pompásan evez, és milyen szépen tartja a 

nyakát! Hiába, az én vérem! Ha jobban megnézem, egészen takaros formájú. Háp-háp! Gyertek hát, 

hadd mutatom meg nektek a világot! Be kell mutatkoznotok a réceudvarnak, de mindig mellettem 

maradjatok, nehogy rátok taposson valaki. Különösen pedig a macskától óvakodjatok. 

Elvezette hát őket a réceudvarba. Ott éppen hangos csetepaté volt: két récecsalád összemarakodott 

egy halfejen, amit végül is a macska kaparintott meg. 

- Látjátok, ilyen a világ sora! - mondta oktatón a kacsa, és megvakarta a csőre tövét, mert maga is 

nagyon megkívánta a halfejet. - No, szedjétek a lábatokat, menjetek oda ahhoz az öreg 

kacsahölgyhöz, és hajoljatok meg szépen előtte. Ő a legelőkelőbb az egész udvarban: spanyol 

származású, azért olyan kövér, s nézzétek, piros rongyot visel a lába szárán. Ez rendkívül nagy 

kitüntetés, nem is kívánhat többet egy kacsa; azt jelenti, hogy vigyáznak rá, azt akarják, hogy ember, 

állat mind megismerje. Sipogjatok neki illedelmesen, s a lábatok fejét kifelé rakjátok! A jól nevelt 

kiskacsa nem rakosgatja csámpásan a lábát, úgy jár, ahogy a szüleitől tanulta, így ni! Hajtsatok 

szépen fejet, és mondjátok: "Sip!" 

A kicsinyek szót is fogadtak; az udvar népe mind őket szemlélgette, aztán megmondták, amit 

gondoltak: - Még ez hiányzott! Nem vagyunk elegen, most ezek is a nyakunkra jönnek! Hát az meg 

miféle, az a rút jószág? Ezt már nem tűrhetjük! - Egy kacsa mindjárt neki is ugrott, és megcsípte a 

nyakát. 

- Ugyan, hagyjátok! - védte az anyja. - Nem vét ez senkinek! 
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- De nagyobb, mint más becsületes kiskacsa, és rút is! Ezért bizony verést érdemel! - kiáltotta az 

indulatos kacsa. 

- Olyan szép a többi fiókád! - mondta a piros kapcás kacsahölgy. - Takarosak és jó növésűek. Csak 

ez az egy ilyen szerencsétlen formájú. A legjobb volna, ha újra kiköltenéd. 

- Azt nem lehet, kegyelmes asszonyom - felelte a fiókák anyja. - Rút kis jószág, az igaz, de jólelkű 

teremtés, úszni meg éppen úgy úszik, mint akármelyik, sőt, bátor vagyok kijelenteni, hogy még 

különbül. Remélem, majd kikupálódik, vagy kisebb lesz idővel; túlságosan sokáig kuporgott a 

tojásban, azért ilyen formátlan. - Csőrével egyenesre igazította a rút kiskacsa nyakát, és anyai 

gonddal rendezgette a pihéit. - Különben is, gácsér - folytatta -, hát nem olyan fontos, hogy szép 

legyen. Erős legény lesz, úgy nézem, megállja majd a helyét az életben. 

- A többi kicsinyed takaros - mondta kegyesen az előkelő kacsa. - Érezzétek hát otthonosan 

magatokat, és ha véletlenül halfejet találtok, elhozhatjátok nekem. 

De a szegény kiskacsát, amelyik utolsónak bújt ki a tojásból, szünetlen csípték, rúgták, tépázták és 

csúfolták a többiek, nemcsak a kacsák, de még a tyúkok is. "Túlságosan nagy!" - vélte mindenki; a 

pulykakakas meg, aki sarkantyúval jött a világra, és legalábbis császárnak képzelte magát, 

földuzmaszkodott, mint egy dagadó vitorla, nekirontott a rút kiskacsának, és olyan dühösen 

hurukkolt, hogy belekékült a vörös bőrlebernyege. A szegény kiskacsa azt se tudta, hová legyen 

ijedtében, de meg búsult is, amiért olyan rút, hogy az egész baromfiudvar őt csúfolja. 

Így telt el élete első napja. A többi még keservesebb lett. A szegény kiskacsát mindenki üldözte, 

még a tulajdon testvérei sem állhatták, s ha szóltak hozzá, csak így: - Bárcsak elvinne a macska, te 

utálatos szerzet! - Az anyja se volt jobb hozzá: - Ó, csak már ne látnálak! - A kacsák csípték, a 

tyúkok vágták, még a szolgáló is rúgott rajta egyet, valahányszor etette az aprójószágot. 

Egy nap aztán nem bírta tovább a szerencsétlen kiskacsa, nekifutott a világnak, s átröppent a 

kerítésen. A kerten túl, a bokrosban ijedten rebbentek szét közeledtére az apró madarak. "Még ők 

is megrémülnek tőlem, olyan rút vagyok" - gondolta a szegény kiskacsa, és szégyenletében lesütötte 

a szemét, de azért csak szaladt tovább. Így ért el egy sűrű nádasba, ahol vadkacsák tanyáztak. 

Meghúzódott a nád között, és elcsigázottan pihent egész éjszaka. Nagyon fájt a szíve. 

Reggel, mielőtt a vadkacsák szárnyra keltek volna, jól szemügyre vették az idegent. 

- Hát te miféle szerzet vagy? - kérdezték tőle; a kiskacsa jobbra-balra köszöngetett, illedelmesen, 

ahogy az anyja tanította. 

- Fertelmes rút vagy! - mondták meg kereken a vadkacsák. - Szerencséd, hogy nekünk mindegy. 

Csak nehogy beházasodj a családunkba! 
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Szegény, rút kiskacsának esze ágában sem volt házasodni, beérte annyival, hogy tanyát verhetett a 

nád között, s ihatott a láp vizéből. 

Már két napja tanyázott a nádasban, amikor elébe állt két vadgácsér; nemrég bújhattak ki a tojásból, 

mert igen hetyke legények voltak. 

- Ide süss, pajtás! - szólították meg a rút kiskacsát. - Olyan csúf vagy, hogy szinte tetszel nekünk! 

Állj be közénk, vándorolj velünk. Nem messze innen van egy másik nádas, ahol szemrevaló kis 

vadlibuskák lubickolnak. Kisasszony valamennyi, s olyan szépen tudják mondani: "Gi-gá-gá!" Ott 

talán szerencséd akadhat, ha még olyan csúnya vagy is! 

- Dirr! Durr! - dördült valahol a közelükben, s a két hetyke kisgácsér holtan fordult bele a vízbe; 

pirosra festették a vérükkel. - Dirr! Durr! - hangzott újra, s a vadludak népes csapatban menekültek 

föl a magasba. Aztán újra eldördült a rémséges hang. Vadászat volt a vidéken; a vadászok 

körülcserkészték a nádast, néhányan meg lesből lőttek a víz fölé hajló füzek ágai közül. Felhőkben 

gomolygott a lőpor kék füstje, megakadt a sűrű lomb között, aztán rátespedt a vízre; vizslák 

caplattak az iszapban, törték a nádat, a sást, szimatoltak. A szegény kiskacsa iszonyúan megijedt, 

rémülten forgatta a fejét, s éppen a szárnya alá akarta dugni, amikor egy irdatlan nagy kutya termett 

előtte. Hosszan lógatta vörös nyelvét, rémítően villogtatta a szemét, az ínyét felhúzta; már-már fogai 

közé ragadta a kiskacsát. De aztán, mintha hirtelen mást gondolt volna, megfordult és otthagyta. 

- Ó, hála istennek! - lélegzett föl a kiskacsa. - Úgy látszik, olyan rút vagyok, hogy még a kutya is átall 

a fogai közé kapni. 

Most már megnyugodott, nem moccant, míg a feje fölött sörét kaszálta a nádat, és lövések döreje 

verte föl a vidéket. 

Csak estefelé ültek el a félelmetes hangok. A szegény kiskacsa még mindig nem mert mozdulni, 

órákig gubbasztott a nád sűrűjében, míg végre előmerészkedett. Akkor aztán futásnak eredt, ahogy 

csak a lába bírta, menekült a nádasból. Nekivágott a réteknek-mezőknek, de olyan vihar érte utol, 

hogy alig bírt vánszorogni. 

Estére mégis elért egy rozzant kis parasztházikóhoz. Olyan volt az a kis ház, hogy a falai csak azért 

álltak, mert még nem tudták elhatározni, merre dőljenek. Úgy dühöngött a szél, hogy a kiskacsa 

leült a farkára, s a földhöz támaszkodott, nehogy elröpítse a vihar. Ahogy ott várta a szél 

szelídülését, elnézte a rozzant viskót: látta, hogy az ajtaja kifordult az egyik sarokvasból, s a résen 

éppen besurranhatna a házba. Úgy is tett. 

A rozoga házikóban egy öreganyó éldegélt kandúrjával meg tyúkjával. A kandúrnak - akit az anyóka 

fiacskámnak nevezett - sokféle tudománya volt: föl tudta görbíteni a hátát, tudott dorombolni; még 

szikrát hányni is, ha visszájáról simogatták a hátát. A tyúk csak arról volt nevezetes, hogy kurta kis 
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lába volt, s ezért az anyóka kurta lábú tyúkocskámnak becézgette. Igaz, ennek is volt egy 

tudománya: szép nagy tojásokat tojott; az anyóka úgy szerette, hogy édes gyermekét se szerethette 

volna jobban. 

A háznép csak reggel vette észre a kis jövevényt. A macska hangos dorombolással, a tyúk kárálással 

jelezte, hogy idegen van a házban. 

- Mi az? - tekingetett körül az anyóka. Aztán meglátta a kiskacsát, de mert gyönge volt a szeme, úgy 

látta, hogy egy szép, hízott kacsa tévedt a házába. - Ez aztán a szerencse! - örvendezett. - Most majd 

lesz kacsatojás a háznál. Ha ugyan nem gácsér. No, majd megtudjuk. 

Három hétig leste a kiskacsát, de az bizony nem tojott. A házban a kandúr volt az úr, a tyúk pedig 

a gazdasszony. Ez volt a szavuk járása: "Mi ketten meg a világ másik fele!" Mert hát azt hitték, hogy 

ők a világ egyik fele, mégpedig a jobbik. A kiskacsa úgy vélte, hogy nem egészen ez az igazság, de 

a tyúk mindig letorkolta: 

- Tudsz tojni? 

- Azt bizony nem! 

- Akkor fogd be a csőrödet. 

A kandúr meg azt kérdezte tőle: 

- Föl tudod-e görbíteni a hátadat? Tudsz-e dorombolni meg szikrát hányni? 

- Bizony azt sem! 

- Akkor ne ellenkezz az okosabbakkal! 

A kiskacsa hát behúzódott a sarokba, és ott búslakodott. Maga sem tudta, mi ütött belé: egy napon 

igen megkívánta a friss levegőt meg a napfényt; víz után vágyakozott, úszni szeretett volna. Addig-

addig sóvárgott, míg végül kiöntötte szívét a tyúknak. 

- Mi bajod? - ámult el a tyúk. - Már belehibbantál a semmittevésbe! Tojjál tojást, vagy tanulj meg 

dorombolni, meglátod, kigyógyulsz a bolondságaidból! 

- De mikor olyan nagyszerű úszni! - áhítozott a kiskacsa. - Milyen felséges érzés, amikor a víz 

összecsap a fejem fölött, aztán újra fölbukkanok! 

- Nagy élvezet lehet, mondhatom! - mondta kicsinylően a tyúk. - Alighanem megháborodtál. 

Kérdezd csak meg a kandúrt, ő a legokosabb állat a világon. Kérdezd meg, szeret-e úszkálni, vízben 

lubickolni? Magamról nem is beszélek, de kérdezd meg az úrnőnket, az anyókát, akinél aztán 

csakugyan nincs okosabb a földön, örömét lelné-e az úszkálásban, meg hogy a hullámok 

összecsapjanak a feje fölött? 

- Nem, ti nem érthettek meg engem! - sóhajtotta a kiskacsa. 
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- Ki ért meg akkor, ha mi sem? Talán okosabbnak képzeled magad a kandúrnál meg az anyókánál, 

hogy magamról ne is beszéljek? Verd ki a fejedből ezeket az ostobaságokat, s köszönd meg a 

teremtődnek, hogy ilyen jó helyre vezérelt! Itt meleg szobád van s olyan társaságod, hogy elég 

bölcsességet tanulhatsz. De te hetet-havat összehordasz, mondhatom, nem könnyű boldogulni 

veled! Nekem elhiheted, hogy jóakaród vagyok; megmondom az igazságot, ha neked rosszul esik 

is. Ilyen az igazi jó barát. Hát igyekezz; tanulj meg tojást tojni, szikrát hányni, vagy legalább 

dorombolni! 

- Inkább kimennék a messzi világba - mondta sóvárogva a kiskacsa. 

- Hát csak eredj, ha nincs maradásod! - mérgesedett meg a tyúk. 

Neki is vágott a kiskacsa a messzi világnak; sok vízen úszkált, kedvére bukdácsolhatott, a többi állat 

békében hagyta, mert olyan igen rút volt. Megérkezett az ősz, csupa rozsda meg arany lett az erdő, 

szél markolt a levelekbe, és megforgatta őket a levegőben. Odafönn a magasban egyre hidegebb 

lett, jégszemek, hópihék nehezítették a szürke felhőket, s egy palánk tetején gyászos hangon 

kiáltotta egy holló: "Kár! Kár!" Aki hallotta, végig szaladt a hideg a hátán. Komor lett a messzi világ 

a szegény kiskacsa körül. 

Egy este csodálatos színekben bukott le a nap, s a rózsás fényben egy sereg pompás, nagy madár 

szállt föl egy bokrosból. A kiskacsa még sohasem látott efféle madarakat: ragyogó fehér volt a 

tolluk, a nyakuk karcsú és szépen ívelő - hattyúk voltak. Különös volt a hangjuk is, az is, ahogy 

meglendítették karcsú szárnyukat, és szálltak a hideg ég alól meleg ég alá, tengerek partjára. Magasan 

repültek, igen magasan, s a rút kiskacsát különös érzés járta át, szédelegve forgott a vízben, nyakát 

nyújtogatta a pompás madarak után, s felrikoltott, de olyan furcsa hangon, hogy maga is megrémült 

tőle. 

Nem tudott másra gondolni, csak a ragyogó tollú, boldog madárseregre; amikor eltűntek a szeme 

elől, lebukott a mélybe, s amikor felmerült, egészen különös érzések kerítették hatalmukba. A 

nevüket sem tudta azoknak a madaraknak; azt se sejtette, hová repültek, mégis úgy megszerette 

őket, mint még senkit a világon. Nem irigyelte őket, hogy is vágyakozhatott volna arra, hogy 

hasonló legyen hozzájuk! Hiszen azzal is beérte volna a szegény, rút kiskacsa, ha a baromfiudvar 

népe megtűri! 

Aztán lehullott a hó, beköszöntött a hideg-hideg tél. A kiskacsának szakadatlan úszkálnia kellett, 

hogy be ne fagyjon körülötte a víz, de a lék, ahol úszkált, minden éjjel keskenyebb lett. Olyan 

kemény hideg volt, hogy a jég ropogott, mint az üveg, s a kiskacsa már a lábával törögette a lék 

vékony jéghártyáját. A végén minden ereje elhagyta, s belefagyott a jégbe. 
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Másnap reggel egy paraszt ment arra, meglátta, fabocskorával föltörte a jeget, és hazavitte a 

kiskacsát a feleségének. Ott a melegben aztán feléledt a dermedt kis jószág. 

A gyerekek játszani akartak vele, de a kiskacsa azt hitte, hogy ők is bántani akarják, riadtan 

fölröppent, de egyenesen a tejes köcsögbe esett, és szétloccsantotta belőle a tejet. Az asszony 

sápítozott, összecsapta a kezét; a kiskacsa akkor a vajasbödönbe röpült ijedtében, onnan a 

lisztesszuszékba, s újra ki. Ó, istenem, milyen tépázottan került elő! Az asszony mérgesen vágta 

utána a piszkavasat, a gyerekek egymás hegyén-hátán rohantak, hogy megfogják, kacagtak és 

visongtak; szerencse, hogy az ajtó nyitva volt, s a szerencsétlen kiskacsa kimenekülhetett a bokrok 

alá, a frissen esett hóba. Ott kimerülten leroskadt. 

Nagyon szívfájdító volna elmondani, mennyi ínség meg nyomorúság jutott azon a kemény télen a 

szegény rút kiskacsának! 

Aztán végre kisütött a jó meleg nap, pacsirta szántotta az eget - tavasz volt! A kiskacsa ott feküdt a 

nád között, ahol tanyát vert. 

Egyszerre csak kiterjesztette a szárnyát, és suhogva fellendült a magasba repült! Még magához sem 

tért, egy pompázó kertben találta magát, ahol almafák virultak, orgonabokrok illatoztak, s hosszú, 

zöld ágaikat kanyargó patak vize fölé nyújtották. Milyen szép, milyen üde volt itt a tavasz! 

A vízre hajló ágak közül három gyönyörű hattyú siklott elő; hófehér tolluk halkan zizegett, s 

könnyedén ringatóztak a patakban. A rút kiskacsa tudta már a pompás madarak nevét, s most 

nagyon megsajdult a szíve. 

- Leszállok közétek, királyi madarak! Azt se bánom, ha halálra vagdaltok, amiért ilyen rút létemre 

közétek merészkedtem! Inkább ti öljetek meg, mint kacsák csípjenek, tyúkok vágjanak, szolgáló 

rugdosson, vagy a kegyetlen tél végezzen velem! - Azzal letelepedett a patak vizére, s a hattyúk felé 

úszott. Azok észrevették, és sietve siklottak elébe. - Csak öljetek meg! - mondta a szegény kiskacsa, 

és fejét a víztükörre hajtotta, úgy várta a halált. De mit pillantott meg a tiszta vízben? Nem a hajdani 

idomtalan, szürke tollú, rút kiskacsa képét, hanem egy pompás, gyönyörei hattyúét - tulajdon képe 

mását. 

Ha valaki hattyútojásból kel ki, hattyú marad, ha baromfinép között nevelődik is! 

Most már örült a hattyú, hogy annyi bajt és nyomorúságot ért; így tudta igazán értékelni a 

boldogságot. Hattyútársai körébe gyűltek, gyöngéden simogatták csőrükkel. 

Gyerekek szaladtak a kertbe, morzsát meg búzát vetettek a vízbe, s a legkisebb így kiáltott fel: 

- Nézzétek, új hattyú! - És a többiek vele örvendeztek: - Új hattyú érkezett! Tapsoltak, ugráltak 

örömükben, futottak apjukért, anyjukért, fehér kenyeret meg kalácsot szórtak a vízbe, és azt 

hajtogatták: 
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- Ez a legszebbik, ez az új. Olyan fiatal és olyan gyönyörűek a hófehér tollai! 

És az öreg hattyúk fejet hajtottak a hajdani rút kiskacsa előtt. 

A fiatal hattyú azt se tudta, hová legyen a nagy megtiszteltetéstől. Fejét a szárnya alá dugta, úgy 

megszégyenítette a dicséret. Boldog volt, nagyon boldog, de mégsem fuvalkodott fel, mert a jó szív 

sohasem kevély. Arra gondolt, mennyit üldözték és csúfolták, most pedig mindenki a szépséges 

madarak legszebbikének mondja. Az orgonabokor ágai lehajoltak hozzá, megsimogatták; melegen, 

nyájasan sütött a tavaszi nap, s a fiatal hattyú szíve csordultig telt örömmel. Megrázta finom tollait, 

karcsú nyakát magasra emelte, s forró hálával mondta: 

- Álmodni sem mertem volna ennyi boldogságról, amikor még rút kiskacsa voltam! 
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4. számú melléklet 
 

A megosztó - tanítási dráma 

CSOPORT: 7-8. osztályosos diákok, némi drámás jártassággal 

IDŐTARTAM: 90 perc 

TANULÁSI TERÜLET: társadalmi szerepvállalás, társadalmi felelősség 

KONTEXTUS: Egy kisváros gimnáziumának 10. osztályába járnak Bálint, Csabi, Kitti és Laura. 

Az egyik fiatal tanár úrról és Lauráról készül egy első és második pillantásra is félreérthető kép. A 

képet Kitti készíti. Továbbküldi Bálintnak. Aki megosztja a barátait tömörítő zárt Facebook 

csoportban. Ahonnan Csabi kiteszi a nyilvánosság elé. 

FÓKUSZ: Mit tehetünk, ha felelőtlenül olyan tartalmat osztottunk meg egy közösségi oldalon, ami 

másnak meglepően nagy kárt okoz(hat)? 

KELLÉKEK: fonal, projektor, egy notebook, egy okostelefon, előkészített profilok Csabinak és 

Laurának 

Az vázlat egy közös tervezési gyakorlaton született, mely során előzetesen meghatározásra került, 

hogy az óra maximum 90 perces lehet, felső tagozatos korosztályú csoportnak készül, és valahogy 

az "internet veszélyeiről" kell szólnia. Az óravázlat döntéseit a csoport közösen hozta meg. 

TANÁRI NARRÁCIÓ (2 perc) 

Csabi 16 éves, mióta elballagtak az általános iskolából, egy közös Facebook csoportban tartják a 

kapcsolatot általános iskolás barátaikkal. Legjobb barátjával, Bálinttal most is egy osztályba járnak. 

Csabi jól érzi magát az iskolában, senkivel nincs különösebb konfliktusa. Van egy barátnője, akivel 

8 hónapja együtt vannak, viszont ő nem ide jár. 

Azt tudjuk még, hogy egy olyan oldalra szokott rendszeresen posztolni, ami vicces, érdekes, 

szórakoztató tartalmakat, képeket, mémeket, rövid videókat közöl. 

2. KISCSOPORTOS GYŰJTÉS (5-8 perc) 

Kis csoportokban soroljátok fel, hogy Csabi: 

A) milyen oldalakat követ 

B) milyen eseményekre megy 

C) milyen borítóképet rak ki 

D) milyen csoportoknak tagja 

Majd a csoportok beszámolnak. 

3. MÁTRIX (5-8 perc) 
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Hány Facebook ismerőse lehet Csabinak? Kik ők? A tanár ezen a ponton behoz egy előkészített 

fogast, rajta különböző hosszúságú fonalakkal. Ábrázoljuk térben a Csabihoz közel álló embereket, 

Facebook ismerősöket a fonalak segítségével. Olyan közel álljunk hozzá, amennyi a közös 

Facebook aktivitásuk. Akinek van ötlete egy ismerősre, nevezze meg magát, és álljon be a 

véleménye szerinti helyre, távolságra. 

4. KISCSOPORTOS ÁLLÓKÉP KÉSZÍTÉS (10 perc) 

Három kiscsoportban készítsétek el egyet-egyet Csabi legtöbb like-ot érő képeiből vagy rövid 

önismétlő videóból (GIF), amelyeket megosztott a humoros képeket gyűjtő oldalon, ahová 

rendszeresen szokott posztolni. 

Majd megnézzük az alkotásokat.  

5. TANÁRI NARRÁCIÓ és ALTERNATÍV FORRÓSZÉK (10-12 perc) 

Csabi egy újabb képet tesz közzé ezen az oldalon, amelyet Bálint barátja osztott meg a közös, zárt 

csoportjukban. A képen egy nehezen felismerhető, de egyértelműen 15-16 éves korú lány szerepel, 

és az iskolájuk egyik népszerű, fiatal angol tanár ura. Mindez pénteken történik, majd szombaton 

Csabira ráír Laura, egy másik osztálytársuk. 

A projektoron megjelenik Csabi messengere.  

A Laura-szerep által megosztandó információk: ő van a képen; már legalább 30 helyre kikerült; 

több százan látták, like-olták és megosztották. Fontos, hogy a beszélgetésből, Laura mondataiból 

ne derüljön ki egyértelműen, hogy van e intim viszony közte és a tanár között vagy nincs. Javasolt 

mondatok: "Most mindenki azt fogja hinni, hogy van köztünk valami." "Hülye vagy, mi van, ha 

anyám meglátja?" 

6. KIMEREVÍTETT PILLANAT és GONDOLATKÖVETÉS (10-12 perc) 

Hétfőre már a teljes 10. osztály látta a képet. Volt, aki meg is osztotta, de olyan is, aki egyáltalán 

nem foglalkozott vele. Néhányakat megbotránkoztatott, néhányan menőnek tartották. Ezen a 

napon az első óra angol, a képen szereplő tanár úrral. Laura is már a teremben van (tanár 

szerepben). Csabi késve érkezik, egy lépéssel a tanár úr után.  

Rendezzük be az osztálytermet! Milyen arcokat, reakciókat láthatott ebben a pillanatban Csabi a 

teremben? Mindenki helyezkedjen el, és merevedjen bele egy reakcióba. 

A másik foglalkozásvezető, aki épp nem szerepben van, Csabi képzeletbeli helyén állva készít egy 

videót: körbe pásztázza az osztály képét. Mikor kész, kivetíti, és közösen megnézzük, többször is.  

Hogyan értelmezheti Csabi a reakciókat? Mi jut eszébe róluk? Gondoljuk végig közösen!  
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MEGJEGYZÉS: A technika használata itt is élményszerűbbé tette a kimerevített pillanat elemzését, 

ráadásul egy olyan nézőpontból tudtunk ránézni közösen, amelyre más eszköz, konvenció nem 

adott volna alkalmat. Ezt az elemet külön kiemelték a résztvevők. 

Viszont a közös értékelés során merült fel az a kritika, hogy miért a tanár úr helyzete kerül a 

középpontba, miért nem Laura helyzete az, amin gondolkodunk Csabi szerepéből. Mindkettőt 

elképzelhetőnek tartjuk, kis módosításokkal Laura is lehet a dilemma forrása. 

7. TANÁRI NARRÁCIÓ és JELENET (5 perc) 

Az angol óra és a nap további része eseménytelenül telt. Másnap, kedden az osztály az angol óra 

kezdetén a teremben várta a tanárt, de ő nem jött be órát tartani. Az ezt követő pénteken Bálintot 

(tanár szerepben), Csabi barátját szólította le egy osztálytársuk, Kitti (tanár szerepben).  

A jelenetben elhangzó információk: Kitti készítette a képet, és privátban küldte át Bálintnak; dühös 

azért, hogy tovább osztotta, Bálint magyarázkodik: Csabi osztotta meg nyilvánosan; valójában nem 

történt semmi, a kép csak egy jól elkapott pillanat; Kitti édesanyja az SZMK tagja, akik 

megindították a felfüggesztési eljárást a tanár ellen; Kitti nem hajlandó elvinni ezt a balhét. 

8. FÓRUM SZÍNHÁZ (5 perc) 

Bálint (tanár szerepben) Kitti (tanár szerepben) távozása után az addig nézői pozícióban lévő 

csoporthoz fordul, Csabiként szólítva meg őket. Támadó jellegű monológot intéz Csabinak, 

megosztva vele a Kittitől hallott információkat. A résztvevők reagálnak. 

9. EGÉSZ CSOPORTOS EGYEZTETÉS (5 perc) 

Mit tehet Csabiban ezek után? Mit gondol Bálint állításairól? Mit gondol az egész helyzetről? 

10. GONDOLATMEGOSZTÁS (15 perc)  

Mindenki gondolja végig egyesével, sétálás közben, mit kellene most Csabinak tennie. Ha már van 

egy véleményed, oszd meg a gondolatodat egy szembejövő társaddal. Ha egy véleményen vagytok, 

vagy a beszélgetésben olyan közös konklúzióra juttok, ami mindkettőtök számára elfogadható, 

közösen sétáljatok tovább. Ha nincs köztetek megegyezés (amire nem kell mindenáron törekedni!), 

sétálj tovább, keress másokat. 

Amikor már nincs több mozgolódás, a kialakult csoportok megosztják a gondolataikat.  

11. JELENETKÉSZÍTÉS (15 perc)  

A kialakult csoportok készítsenek egy-egy jelenetet arról, hogy egy év múlva, amikor Csabi 

találkozik a tanár úrral, mi történik kettőjük között. 
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Szövegértés fejlesztő, szövegalkotó pálya-orientációs 
foglalkozássorozat 

 

Érintett terület:  7. évfolyam 

Tartalmi fókusz:  Magyar nyelv és irodalom; pályaorientáció

Kiemelt cél:  Szövegértés és szövegalkotás fejlesztése: beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása a pályaválasztás előkészítésének 

támogatásával 

Módszer:  Alkotó, tevékenykedtető tanulás

Időtartam:  Alkalmanként 2*60 perc, 7 alkalommal

 

Összegzés 

A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, 

az emberi kommunikáció, a gondolkodás, 

a tanulás, az önismeret kibontakozásának 

közege, előfeltétele és legfőbb eszköze. A 

felső tagozatos tanulók írásbeli és szóbeli 

szövegértésének fejlesztése komplex cél 

kell, hogy legyen, hiszen minden tantárgy 

alapja e területek megfelelő alkalmazása és 

a felnőtt élet elengedhetetlen feltétele.  

Éppen emiatt fontos, hogy ebben a 

foglalkozássorozatban a pályaorientációs témaválasztás, az információbővítés mellett mind szóbeli, 

mind írásbeli szövegértő gyakorlatok, feladatok, beszélgetések, mind szövegalkotó, megoldásra 

váró feladatok szolgálnak mankóként minden csoporttagnak. A foglalkozássorozat legfontosabb 

célja, hogy a mindennapi élet valós helyzetei (önéletrajzírás, munkainterjú, internetes tájékozódás 

különböző felületeken stb.) úgy kerülnek feltérképezésre, hogy eközben a szövegértési és – alkotási 

részterület is többletsegítséget nyer.  

Emellett a tanulás tanulását is próbáljuk ösztönző módszerekkel, szövegekkel elősegíteni, hiszen a 

fent említett területek csak a sikeres tanulási folyamat megvalósulása után fejlődhetnek. 
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A lényegkiemelés, a vázlatírás, kulcsszavak megkeresése, idegen szavak magyarázata alapvető 

módszerek a szövegértelmezéseknél. Ezeknek alkalmazása természetesen azt segíti, hogy a tanulók 

sokkal gyorsabban, intenzívebben magukénak tudják a korosztályuk számára érthető és esetlegesen 

érdekes szépirodalmi és szakszövegeket. 

A foglalkozások szerves részét képezik ezeken túl a közös beszélgetések, megbeszélések, a szóbeli 

véleményformálás igényes, adekvát megvalósítása, a kommunikációs kultúra fejlesztése, hiszen a 

jelen generáció nagy-nagy problémájával állunk szemben ezen a területen. Mivel nem, vagy csak 

keveset beszélgetnek kortársaikkal és a felnőttekkel, szükséges és fontos ezt a területet támogatni, 

fejleszteni.  

Ugyanakkor a ma már nélkülözhetetlen és elkerülhetetlen informatikai tudást is támogatni kívánja, 

hiszen a szövegszerkesztési, az informatika órákon tanult ismereteiket összegezi, támogatja egy-egy 

szöveg számítógépen történő realizálásával, a webes keresőprogramok alkalmazásával.  

Természetesen ezek mellett nem titkolt cél az olvasó felnőtté nevelés is. 

A foglalkozássorozat abban próbál tehát gyakorlati és életközeli segítséget nyújtani a tanulóknak, 

hogy magabiztosan, némi gyakorlattal rendelkezve álljanak a pályaválasztás, a mindennapi felnőtt 

élet kihívásai elé. 

 

Cél és várható eredmény 

Popper Péter: Hogyan lehet művelt az ember? (részlet) 

- Úgy, hogy olvas. 

- És azután? 

- Elgondolkodik azon, amit olvasott. 

- És azután? 

- Megint olvas. 

- És? 

- Megint gondolkozik. 

- És? 

- És… nincs tovább! Csak jönnek végtelen sorban a „megint”-ek. Ha szerencséje van, ez így 

tart mindhalálig…. 

 

Popper Péter egy interjújában velősen összefoglalta a foglalkozássorozat legfontosabb célját, 

és várható eredményét: a gyermekkorától rendszeresen olvasó emberből gondolkodó felnőtt 

válik, s ezáltal tartalmas életet élhet.  
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Fontos eredmény tehát ebben a foglalkozássorozatban, hogy a tanulók szövegértésének 

fejlesztése segítse mindennapi életüket, a tanulási folyamatokat megkönnyítse. 

Óraszám 

7*2 (60 perc) óra  

Tantárgyi kapcsolatok 

A szövegértés és szövegalkotás azért igen kiemelt és fontos területe az oktatásnak, mert 

MINDEN tantárgy alapja, építőköve.  

Ezáltal segíti a reál és humán tantárgyakat a fent említett területek fejlesztése. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Anyanyelvi kommunikáció; digitális kompetencia, személyközi és állampolgári kompetencia 

Előkészületek 

A szövegértés, szövegalkotás módszertani lépéseinek ismerete miatt leginkább magyar nyelv 

és irodalom szakos pedagógusok tudják e foglalkozásokat levezetni. 

Amennyiben mégsem így történik, a szakmódszertani kiadványok segítséget nyújthatnak a 

kulcsfontosságú lépések elsajátításában. 

Előkészületek közé tartozik az, hogy egy megfelelő tanterem álljon rendelkezésünkre 

padokkal, székekkel. Ez azért is szükséges, mert a foglalkozások olykor beszélgetésekre, 

olykor írással kapcsolatos feladatokra épülnek. 

A tematika további részében külön jelzés hívja fel a figyelmet arra, hogy mely órákon lesz 

szükség számítógépekre, melyeket az iskola informatika termében célszerű megvalósítani. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Füzetek, papír, tollak, mappák, szövegkiemelők, ragasztó, olló, boríték, postai nyomtatvány 

Források  

ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto 

Knausz Imre: A tanítás mestersége 

Ötletek, tippek, változatok 

Az ismert tanulók érdeklődése, szociális helyzete sokszor átformálja a beszélgetések menetét, 

alakulását. Ez természetes. 

  



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
471 

 

1. Tanulni fontos?- csoportépítő foglalkozássorozat indító 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Ösztönzés a szóbeli megnyilvánulásra a csoport előtt. 

Szövegkohéziót felismerő gyakorlatok. 

Tanulás fontosságát hangsúlyozó témák felvetése a korosztálynak megfelelő módon. 

Fejlesztési célok 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Tevékenységek 

Szervezés (3 perc) 

A tanulók körbeültetése, a foglalkozásvezető maga is beül a körbe. Bevezetés: mi a foglalkozás célja, 

szervezési feladatok.  

Memóriajáték (8 perc) 

Mivel a tanulók egy iskolába járnak, így a csoporton belüli névtanulás elhanyagolható. Azonban 

mégis szükség van némi bemelegítő, csoportalakító gyakorlatra. A következő gyakorlat ismereteket 

bővít egymásról és bevezeti a tanulás témakörét. 

„Én a …….tantárgyat szeretem, mert….” kezdetű mondatot elindítja a tanár, majd mindenki 

visszamondja az előtte elhangzottakat és hozzáteszi a sajátját is. Így a kör végére került tanuló már 

mindenki kedvenc tantárgyát felsorolja. 

Beszélgetés az okokról, miért szeretünk egyes tantárgyakat. 

A következő körben az „Én azért nem szeretem a ……tantárgyat, mert….” mondattal ugyanezt a 

játékot játsszuk, csak a kört megfordítva. Így mindenki egyenlő esélyt kap a játékban. 

Beszélgetés: miért nem szeretünk egyes tantárgyakat. 

Ötletbörze (5 perc) 

Miért KELL tanulni? - a tanulók 2 csoportra osztva (ez minden irányító tanárnak tetszőleges), de a 

tanár irányítása nélkül gyűjtenek össze okokat, amiket egy csomagolópapírra írnak le. Egy 

„szónoknak” ezeket be kell mutatni a másik csoport számára. 

Ötletek megbeszélése, megvitatása (5 perc) 

(Itt az időkeret változhat a beszélgetés elmélyülése esetén.) 

Tanári bemutatás (4 perc) 

Mi történhet, ha nem megfelelően tanulunk? 

Karinthy F.: Tanár úr kérem/Magyarázom a bizonyítványom tanári felolvasás (1. számú melléklet) 

Beszélgetés (5 perc) 

A humor elemeinek összegyűjtése a hallott szövegben (szövegmemória fejlesztése). 
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A beszélő tulajdonságainak feltérképezése a hallott szöveg alapján.   

Szituációs gyakorlat párban: szóbeli szövegalkotás (4 perc a felkészülés+ páronként 2 perc a bemutatás). 

Szituáció: gyerek és szülő párbeszéde, amikor a gyerek rossz jegyet visz haza az iskolából. 

Megbeszélés: melyik volt a legszimpatikusabb szülői magatartás. 

Újrajátszás (6 perc) 

Az előző szituációk közül 2 újbóli bemutatása úgy, hogy egy-egy önként vállalkozó a szituáció 

elhangzása közben „kihangosítja” a gyerek és a szülő gondolatait. Ehhez nincs felkészülési idő, 

hiszen a gyakorlat lényege a spontaneitás. 

Megbeszélés (4 perc) 

Mindenki azt mondja, amit gondol? Kimondani vagy megtartani?  

Szövegösszefüggések: 2. számú melléklet 2 példányban (előzetesen szétdarabolni és beborítékolni, 

ragasztó és papír szükséges) 

Csoportmunka (8 perc összeragasztani, majd az eredeti szöveggel összehasonlítani) 

Megbeszélés (5 perc tanári kérdések, a csoportok válaszolnak) 

Mit kínál ez a középiskola? Kik jelentkezhetnek? Hazamehetnek-e minden pénteken? Mely 

országokba juthatnak el? Hány éves az épület? Ki az igazgató? Járhatnak-e karatézni? stb.  

Egyéni, önálló munka (20 perc) 

Készítsen mindenki az iskolájáról hasonló ismertetőt! (toll, papír). 

Az elkészült munkák bemutatása, megbeszélés. 

 

2. A kommunikáció 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Adekvát szóbeli megnyilvánulás formái, szabályai: 

- saját vélemény megfogalmazása, megvédése érvekkel; mások véleményének meghallgatása, 

megértése  

- saját vélemény újrafogalmazása adott szempont szerint 

Fejlesztési célok 

A szövegspontaneitás erősítése; kommunikációs kompetenciák fejlesztése; fantáziafejlesztés 

Tevékenységek 

Csoport körbeültetése a tanárral együtt. 

Szöveglánc (2 perc) 

Ecc-pecc mondóka láncszerű elmondása körbeadva szavanként. 

Lánctörténet (kb. 10 perc a megbeszéléssel) 
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Mondatonként bővíteni a láncmesét, melynek címe: Egy nehéz nap az iskolában. 

A tanulók figyelmét fel kell hívni arra, hogy a történet kialakításánál valósuljanak meg a kompozíció 

szerkezetére vonatkozó elvárások (előkészítés, kibontakozás, bonyodalom, tetőpont, megoldás). 

A történet megbeszélése (5 perc) 

Mi volt a bonyodalom? Milyen megoldási lehetőségek valósulhattak volna még meg? Mitől lesz egy 

nap rossz az iskolában? stb. (A kérdések a megszülető történet függvényei, de fókuszba az iskolával 

kapcsolatos érzések, érzelmek kerüljenek!) 

Nézőpontváltás (3 perc) 

Egyéni jelentkezés alapján egy tanuló a tanár „bőrébe bújva”, az ő szemszögéből meséli el ugyanezt 

a történetet. 

Tanári narráció: Tanárnak lenni sem egyszerű - Ti milyen szakmákat ismertek, amelyeknek a bőrébe 

bújnátok? 

Beszélgetés a szakmákról, miről tudnak elegendő információt a gyerekek, melyik szimpatikus számukra (8 perc). 

Fantáziafejlesztő játék (10 perc) 

Mit jelenthetnek a következő elnevezések? A füzetükbe írják egymás alá a következő elnevezéseket, 

majd megfogalmazzák, mit jelenthetnek ezek az elnevezések. 

- egészségügyi gázmester: (vegyszerek segítségével kártevőket irt) 

- kézinyomó: (textileket fest, alkot festékkel sablonok, nyomdák segítségével) 

- pályaüzemeltetési koordinátor: (a futballpályákat ápolja, nyírja) 

- balneológus: (gyógyvizek, fürdők hatásaival foglalkozó ember) 

Megbeszélés: a helyes megoldások felfedése (3 perc). 

Szövegalkotás fantáziafejlesztéssel (45 perc) 

Mi leszek, ha nagy leszek, avagy életem 20 év múlva - szövegalkotási, egyéni gyakorlat a füzetbe 

Fontos felhívni a figyelmet a szerkezeti 3-as egységre, melyet már az alsó tagozat óta alkalmaznak! 

Az elkészült szövegek felolvasása. 

 

3. Az önéletrajz 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A pályaválasztás, a későbbi munkaerőpiacon való megfelelés egyik alappillére az önéletrajzok 

megfelelő elkészítése, amely sokszor ütközik nehézségbe mind formai, mind tartalmi szempontból. 

Az önéletrajzírás gyakorlati megvalósítása tehát fontos feladat.  

Fejlesztési célok 

Szövegalkotás az alkotói szándéknak megfelelő módon a megfelelő esztétikai elvárásokkal. 
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Írástechnika továbbfejlesztése, rendszerezés. 

Tevékenységek 

Bevezető gyakorlat (20 perc) 

Életút térkép: (Forrás: Játékkönyv szerk.: Kaposi László)  

A csoporttagok feladata: "térképet" kell készíteniük eddigi életükről. Minden térképnek tartalmazni 

kell valamilyen formában a "jó helyeket" (a csúcsokat, a látványos pontokat, a nyílt utakat), a "rossz 

helyeket" (betegség, kórház, nagy kudarcok stb.), az akadályokat, a kerülőutakat, a sorompókat, 

valamint a jelenlegi haladás fő irányát is. Tartalmazhatja a térkép a jövő tervezett útjait is. 

Szükséges eszköz: papírlap, különböző rajzeszközök. 

Az elkészült térképek, életutak bemutatása (6 perc). 

Egy kitalált önéletrajz olvasása, faladatok megoldása egyénileg (3. sz. melléklet) (15 perc). 

A szöveg és a válaszok megbeszélése (5 perc). 

Szövegalkotás: saját önéletrajz írása a fenti példa alapján (25 perc). 

A szakmai önéletrajzok bemutatása a 4., 5., 6. számú mellékletek alapján sablonok tanulmányozása, fontosabb 

adatok kiemelése színes filcekkel (12 perc). 

Levezető játék: társismereti gyakorlat (5 perc). 

„Ha virág lenne,….”: egy gyereket kiküldünk a teremből, majd kiválasztunk a bennmaradók közül 

egyet. Amikor a kinn lévő gyerek bejön, kérdezgeti a körben ülőket, hogy a jellemezni kívánt tanuló, 

milyen virág, milyen szín, milyen autómárka stb. lenne. A válaszok alapján ki kell találnia, kit 

jellemez a csoport. 

 

4. A vázlatírás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az általános iskolai tananyag feladata a vázlatírás technikájának fokozatos bemutatása, 

feltérképezése.  

Ezt már az alsó tagozatban elkezdik megismerni a gyerekek, ám a tananyag terjengőssége miatt, idő 

hiányában sokkal kevesebb teret kap, mint kellene.  Hiszen mindenképp az egyik legcélravezetőbb 

tanulási technikák közé tartozik, mellyel az addig megszerzett vagy megszerezni kívánó tudást, 

ismeretet rendszerezni tudja viszonylag könnyen. De ehhez a begyakorlás szintjére szükséges 

emelni a technika alkalmazását! 

Fejlesztési célok 
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A gondolkodás és a megismerés készségeinek és képességeinek kifejlesztése, melyek segítségével a 

csoport tagjai képesek lesznek a felvett információkat hatékonyan feldolgozni, elemezni, az 

elemzések alapján következtetéseket levonni, döntéseket hozni.  

Nyelvi kommunikációs készség fejlesztése. 

Tevékenységek 

Szövegkohézió megkeresése (10 perc) 

Egy írott meserészlet összekeveredett mondatainak „kibogozása”, a helyes sorrend felragasztása 

csoportmunkában. 

A foglalkozásvezető előzetesen feldarabol egy meserészletet (7. számú melléklet), s a csoport 

feladata, hogy a mondatokat helyes sorrendbe állítsa. 

A meserészlet felolvasása (2 perc). 

A foglalkozások, szavak megbeszélése szükség szerint (3 perc). 

Tanári bemutatás: a mese folytatásának felolvasása (5 perc). 

A részlet olvasása alatt a gyerekek feladata önállóan a fontos szavak, kulcsszavak jegyzetelése. 

Megbeszélés, táblára felvezetni a kulcsszavakat időrendi sorrendben (5 perc). 

Fotómontázs: a tanulókat két csoportra osztjuk. A csoportoknak 5 perc felkészülési idejük van arra, hogy 

állóképek segítségével, mintha fotókat készítenének, a történetet bemutassák időrendben. Max. 5 kép készíthető. 

A fotómontázs bemutatása (3 perc). 

Írásbeli vázlatírás alapjai: tanári közlés táblára (10 perc). 

Vázlatjelölés Elnevezés Jelentés 
~  Hullámvonal Törzsszó-ismétlés  
⇒  ⇒ Utaló nyíl  Következik valamiből, folyamat  
-  Gondolatjel  Felsorolás 
______  Aláhúzás  Kulcsszó-kiemelés, cím, alcím  
√  Hiányjel  Valamit nem értek, hiányzik.  
n.b. Nota bene  Nagyon fontos!  
lsd.  Lásd  A szöveg „forráshelye” 
v.ö.  Vesd össze  Valami ismerettel való összevetés 

 

A jelzések és jelentésük megbeszélése. 

Közös szövegfeldolgozás tanári irányítással (20 perc). 

9. számú melléklet kinyomtatása megfelelő példányszámban. 

Toll, ceruza, vonalzó segítségével szakaszonkénti felolvasás, megbeszélés, jelölések használata. 

Önálló szövegfeldolgozás (20 perc). 

10. számú melléklet az előzőhöz hasonló feldolgozása ezúttal önállóan. 

A feladatmegoldás megbeszélése, esetleges hibák kijavítása. 
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Tanári információközlés (10 perc magyarázattal) 

Információ a táblára:  

I. Főtémakör (főcím)   

1. Témakör (cím) 

1.1. Altémakör (alcím, vagy gondolatjelekkel kulcsszavak leírása, rendszerező ábrák) 

1.1.1. Téma (gondolatjelekkel kulcsszavak leírása, rendszerező ábrák) 

Vázlatkészítés közösen (10 perc). 

A 10. számú melléklet szövegének feldolgozás tanári irányítással a táblára és a füzetbe. 

Vázlatírás önállóan (15 perc). 

A 9. számú melléklet szövegének önálló feldolgozása. 

A feladat megbeszélése (10 perc). 

 

5. Mit keresek? Hogyan keresek? 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Az általános iskola feladata sokféle tevékenykedtetéssel, egyre komplexebb tevékenységi formákkal 

a tapasztalati alkotóképesség fejlesztése, produkciók, produktumok létrehozásának ösztönzése. Az 

alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás azt a célt szolgálják, hogy a tanulók 

adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és azon kívüli tanulásukkal, tevékenységükkel, a szerzett és 

spontán tapasztalataikkal minél teljesebben tudják kibontakoztatni személyiségüket. Ehhez szükség 

van arra, hogy megfelelően tájékozódjanak az őket érdeklő szakmák középiskolákban történő 

oktatásáról. 

Fejlesztési célok 

Szakmai képzés alapozása (speciális kompetencia fejlesztése). 

Digitális kompetencia fejlesztése. 

Tevékenységek 

Előkészítés: informatikai háttér támogatására lesz szükség (számítógép, internet). 

A gyerek a foglalkozás során több alkalommal egyedül dolgoznak, így olyan tanteremre lesz 

szükség, ahol minden tanulóhoz egy-egy számítógépet rendelhetünk. 

Beszélgetés (10 perc) 

Mi leszel, ha nagy leszel? – körkérdés 

Milyen foglalkozást szeretnél választani? - az esetleges ritkábban előforduló szakmák megbeszélése, 

magyarázat. 
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A második körben arra keressük a választ, hogy honnan hallottak ezekről a szakmákról, hogyan 

ismerték meg azokat? 

Tanári közlés (5 perc) 

A középiskolai képzési rendszer: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola közötti különbségek 

bemutatása, a város középiskoláinak képzési formái 

Beszélgetés (8 perc) 

A tanulók által választott szakmákat hol oktatják? Tájékozottság felmérése. 

Böngészés az interneten - önálló feladat (15 perc) 

Gyűjtsenek minél több magyarországi középiskolát, ahol az általuk választott szakmát oktatják! 

Amennyiben nem szakmát választottak, úgy a tanár ad meg számukra egy ritkább szakmát, így a 

feladat ugyanaz lesz.  

A tanulók (informatikai előképzettségüktől függően) vagy kimásolják egy dokumentumba, vagy 

kijegyzetelik az adott középiskolákat címmel együtt. 

Megbeszélés (10 perc) 

Hány középiskolát találtak? Mi volt a nehézség?  

Tájékozódás térben (10 perc önálló feladat számítógépen) 

A Google Maps használata 

Keresd meg Magyarország térképén a fent említett középiskolákat, majd állíts fel távolsági 

sorrendet közöttük! Kezd a legközelebbivel! (papíron) 

A feladat megbeszélése közösen (10 perc) 

Információgyűjtés: önálló feladat (15 perc) 

Az előző és felsorolt középiskolák közül egy kiválasztása, majd információgyűjtés megadott 

szempontok alapján (Előre kinyomtatni mindenkinek!) 

- Hány éves az iskola? 

- Ki az igazgató? 

- Milyen idegen nyelveket oktatnak? 

- Van-e kollégiuma? 

- Hány éves a képzése a választott szakmának?  

- Mennyi a szakmai nyári gyakorlat? 

- Milyen tantárgyak számítanak bele a felvételi pontokba? 

- Mely tanév jegyeit kéri a középiskola? 

- Van-e felvételi?  

- Mi az a felvételi elbeszélgetés? 
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Megbeszélés, bemutatás (20 perc) 

Interjú (20 perc) 

Felvételi elbeszélgetés rögtönzése a választott szakmákat oktató középiskolába- fantáziafejlesztő 

szituációs gyakorlat 

A foglalkozás vezetője a kérdező. Minden tanulóval interjúhelyzetbe kerül, és improvizálva kérdezi 

őket a szakma- és iskolaválasztásról, így teremtve élethelyzetet a tanulók számára, hogy ezáltal is 

rutinosabban vehessék a későbbiekben ezt az akadályt. 

Megbeszélés csoportosan (5 perc) 

Miért volt nehéz a szituáció? Mi segítette őket abban, hogy megfelelően szerepeljenek?  

 

6. Szövegértés és szövegalkotás a mindennapokban 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A felnőtt élet sokszor állít bennünket olyan kihívások elé, ahol nagy szükség lenne arra, hogy 

szövegértésünkben gyakorlattal rendelkezzünk a mindennapi feladatok ellátásához. Gondolok itt 

egy hivatalos levél megírására, egy szolgáltatói levél/számla értelmezésére, egy kérvény 

megfogalmazására, hiszen mindezek életünk részét képezik, de olykor nehézségekbe ütközünk.  

Fejlesztési célok 

Az anyanyelvi kommunikáció azon részterületét kívánja foglalkozás fejleszteni, mely a hivatalos 

nyelv szókincsét bővíti, s formailag megfelelővé teszi az írásbeli közlésre. 

Tevékenységek 

Előkészület: papír, toll, boríték, tértivevény, boríték előkészítése 

A levélsablon másolása a csoport számának függvényében. 

Játék (10 perc) 

Az üzenet 

Kiküldünk egy tanulót a teremből, de előtte ismertetjük vele a játékot, ha esetleg nem ismerné. 

Körbe állnak a gyerekek és megfogják egymás kezét. Egy üzenetet indítunk el kézszorítással, amikor 

a kiküldött tanuló beáll a kör közepére, és az ő feladata az lesz, hogy „elkapja” az üzenetet. Ha 

sikerül, azt küldjük ki, akinél tetten érte, ha nem, megint ugyanaz megy ki. (Legalább 4 kört 

játszunk.) 

Megbeszélés (5 perc) 

Kinek küldhetünk üzenetet? Milyen tartalommal? Milyen kommunikációs céllal? Milyen formában?  

SMS írása papírra - önálló feladat (10 perc) 

„Írj sms-t édesanyádnak azért, mert 15 perccel később érsz haza a megbeszélthez képest!” 
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Sms-ek felolvasása (5 perc) 

Beszélgetés (5 perc) 

Kiknek írhatunk sms-t, kiknek nem? Illik? Nem illik?  

Elkapott levél - tanári bemutatás (11. számú melléklet) (5 perc)  

A levél felolvasása után csoportos megbeszélés a levél hibáiról mind formai, mind stilisztikai 

szempontból. 

Csoportmunka (10 perc) 

3 csoportban dolgoznak a tanulók A csoport feladata kijavítani és kiegészíteni a levelet. 

Megbeszélés (5 perc) 

Mik a levél fontos elemei? (megszólítás, bekezdések, keltezés, elköszönés, aláírás stb.) 

A formai és tartalmi követelmények megbeszélése, tisztázása. 

Alapvető követelmény: 

- lényegre törően, pontosan fogalmazzunk, 

- kerüljük a terjengősséget, 

- egyszerű mondatokat alkalmazzunk a könnyebb érthetőség kedvéért, 

- ne kövessünk el fogalmazási hibát, 

- ne alkalmazzunk idegen szavakat, 

- mindig a megfelelő szakszavakat használjuk fogalmazásunkhoz, 

- törekedjünk a szakszerűségre, 

- kerüljük a szenvedő szerkezeteket, 

- csak a legfontosabb jogi kifejezések kerüljenek a levél szövegébe. 

Hivatalos levél bemutatása, a fontosabb részek kiemelése (10 perc) 

12. számú melléklet 

A levélsablon kitöltése (15 perc önálló feladat). 

Levelek felolvasása, bemutatása (8 perc). 

Borítékcímzés: tanári irányítással önállóan (5 perc). 

Tértivevény értelmezése, kitöltése közösen (10 perc). 

 

7. Összegző, rendszerező záró foglalkozás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A foglalkozássorozat zárása több, összefüggő területet érint, melyek segíthetik a tanulókat a 

további, pályaorientációval kapcsolatos feladatok terén. 
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Fontos megemlíteni, hogy e korosztálynál a szóbeli megfogalmazás, saját érdekeik kifejezése, 

megvédése nehézkes. Így a rutinnak nagyobb szerepet kell szánni.  

Fejlesztési célok 

A kommunikáció: az érzelmek kifejezése az anyanyelvi kompetencia fejlesztésében. 

A társadalmi helyzetnek megfelelő megfogalmazási, kifejezési formák megtalálása. 

A verbális interakció különféle típusainak (beszélgetés, interjú, vita stb.) és a különféle beszélt nyelvi 

stílusok fő jellemzőinek ismerete. 

Tevékenységek 

Páros interjú: először az egyik, majd a másik gyerek készít interjút 3 percben adott témában. 

Téma: A szülők foglalkozása. 

Bemutatás (15 perc) 

Vita: beszélgetés tanári irányítással (5-10 perc) 

Kivel szoktál vitatkozni? Miért vitázunk? Kivel nem lehet vitázni? Mi a vita „sikerességének” titka? 

(becsületesség, őszinteség, be kell ismerni, ha tévedtünk; türelem - igyekezni kell megérteni az 

ellenkező fél véleményét, udvariasság, higgadtság, a gondolatok és érvek megfogalmazása. 

Mi a vita célja? (megvédeni saját álláspontunkat, megcáfoljuk a másik fél ellenérveit, a tanulás, együtt 

közös belátással eljutni az igazsághoz). 

Vita 2 csoportban (felkészüléssel 20 perc) 

2 csoportra osztjuk a tanulókat, akik felkészülnek adott témában érvekkel, ellenérvekkel. 

Téma: Nem gimnázium, szakma! 

Felkészülés (10 perc) 

Az egyik csoport érveket, a másik pedig ellenérveket gyűjt. Kérdéseket fogalmaz meg az ellenfélnek, 

majd a foglalkozás vezetője lebonyolítja a vitát. 

Tapasztalatok megbeszélése, összegzése, érzések, gondolatok kifejezése mindkét csoportban (8 perc). 

Szövegértés a telefonálás illemszabályairól (25 perc ellenőrzéssel) 

Előzetesen kinyomtatni a csoportlétszám függvényében! 

13. számú melléklet 

Záró feladat: labdadobás minden csoporttagnak, a tanár indítja egy kérdésfeltevéssel (3 perc) 

Kérdés: Mi tetszett leginkább ebben a foglalkozássorozatban? 

Válaszadás után visszakapja a labdát és új csoporttagnak dobja. 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 
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Knausz Imre A tanítás mestersége című könyvében részletesen kifejti a tanulók motivációjának 

területeit, de a legfontosabbnak azt tartja, hogy a tanár (ebben az esetben foglalkozásvezető) 

partnernek tekinti a gyereket, ezáltal a motiváció sikeressé válik. 

A témaválasztások, gyakorlatok, feladatok a korosztály számára befogadhatóak, így könnyebb a 

ráhangolódás is. 

A játék fontos eleme a foglalkozássorozatnak, mely feszültséget old és javítja a kommunikációt a 

felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek kapcsolatban. 

A másik, véleményem szerint sokszor háttérbe szoruló, befogadást segítő forma a beszélgetés, mely 

gyakran hiányzik a kamasz gyerekek életéből, holott az egyik legfontosabb az önkifejezés területén. 

Kérdésfeltevés 

A ráhangolás feltétele a megfelelő kérdésfeltevés, az előzetes ismeretek előhívása.  

Értékelés 

A foglalkozás specifikuma nem teszi szükségessé a klasszikus értelemben vett értékelést, csak a 

szóbeli visszajelzéseket, megerősítéseket. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Légy jelen! 

A tevékenykedtető munkaforma ebben az esetben a szituációk, élethelyzetek megvalósításában 

rejlik, melyben nem lehetséges a kimaradás, hiszen helyzetet teremtve kapnak új információkat. 

Önálló munka és együttműködés 

Az irányított gyakorlás, önálló munka során nem számon kérő légkörben javítjuk az esetleges 

hibákat 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

A kezdeti, tanulási és pályaorientációs témakör remélhetőleg a foglalkozássorozat végére bővül, és 

több oldalról segítséget kap. 
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1. számú melléklet 
 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem/Magyarázom a bizonyítványom 

 

Hát kérem szépen, először is: ez még nem végleges bizonyítvány - ez csak afféle lenyomat, amit 

ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a féléves bizonyítvány-nap, az nem jelent semmit. A 

többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel 

tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány-ellenőrző és 

kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel, tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, 

mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott: kicsit zavarban volt, és tiszteltette a papát. 

Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves, közöld szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt 

bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. A bélyeghatósági szabályrendelet szerint, sajnos, így 

is ki kell adni a bizonyítványt, de kérnelek kell, kedves Bauer, közöld a szülővel, miszerint ez csak 

olyan okirat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg kedves szüleidet, ne haragudjanak 

ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt csakhamar kiállítjuk - egyelőre kéretem őket, hogy írják alá 

ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az 

aláírásra; de hangsúlyozd kérlek, hogy ez csak formaság. A főkapitány személyesen átírt a fiumei 

tengerészeti gimnáziumba, derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba történelemből ez a... 

ez a... szám, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből 

- de esetleges félreértésekre ad alkalmat.  

Tudniillik Mangold, a történelemtanár, az csak helyettes tanár nálunk, még nem is osztályozhat, 

mert előbb vizsgáznia kell osztályzástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, 

amit másképpen kell érteni - egyes helyett kettest, kettes helyett négyest -, majd ha letette a vizsgát, 

akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre 

kéreti a papát, ne tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer feleltem történelemből, 

egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, kétszer háromnegyedkettesre, tessék ezt összeadni, 

számtani középarányost venni, kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. Először a második Józsefből 

feleltem, de akkor csengettek; másodszor kérdezte az örökösödési jogot, mondtam schmalkaldeni 

szövetség, láttam, mikor beírta az egyfelest, de akkor elvesztette a noteszt.  

Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte a Föld mozgását, s én mondtam, hogy 

a Nap körül és ellipszis-alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van, és ez a Newton 

érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede van a fizikából, és 

nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a 
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Csekonics helyett írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a 

kormánynál kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és 

tegyem meg neki, hogy most egyezzem bele a hármasba, év végére kijavítja jelesre, és nem is kell 

felelni a következő félévben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba, 

főigazgatói aláírással.  

Frőhlichnek pikkje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett 

megoldani az egyenletet és akkor mikor kihívott, és akkor mikor megmondtam, hogy akkor 

beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, persze, azért nem esett ki, mert iksszel is be 

kellett volna szorozni, csakhogy ezt Frőhlich nem vette észre, mire megmondtam, hogy hogy kellett 

volna, akkor mikor észrevette, hogy ő nem tudta, szégyellte magát, és azt mondta, hogy menjek 

helyre, és azóta pikkje van rám, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kihívni javítani, pedig 

a törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem 

érvényes az osztályzat, és a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni 

Frőhlicht, de nem akartam, mert úgyis pikkje van rám, pedig a dolgozatba nekem ugyanaz jött ki, 

mint Steinmannak.  

Magaviseletből azért van kettes, mert ha van három hármas, akkor nem lehet a magaviseletből se 

egyes, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el a 

szülőknek.  

Ezt!?... Ez nem hármas, ez kettes, csakhogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a kettest, véletlenül 

felül írja a végét a kettesnek. Csak a vezetéknevet tessék aláírni... de mostanában ne tessék bemenni 

az iskolába... a kaput kiemelték... most átalakítják... nincs kapu... nem lehet bemenni... majd egy-két 

hét múlva...   



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
484 

 

2. számú melléklet 
 

PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM 

Iskolánk Magyarország legősibb tanulmányi műhelye. Egyidős a 996-ban alapított apátsággal. Az 

elmúlt hetven évben fiúgimnáziumként működik, ahol a diákok szinte kivétel nélkül a diákotthon 

lakói. Pannonhalmának éppen ebben rejlik a varázsa. A hat illetve négy évfolyamos 

osztályok olyan közösséggé válnak, amely életre szól. S közben otthonukká lesz az ország legősibb 

háza. 

Az iskola hivatalos neve és címe 

Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium, 9090 

Pannonhalma, Vár 1. 

Fenntartó 

Pannonhalmi Főapátság 

Igazgató 

Hardi Titusz OSB 

Képzés 

 Négy és hat évfolyamos gimnázium 

 szombat tanítási nap 

Kompetencia alapú oktatás 

 Bencés projekt (7. és 9. osztályban 3 hét) 

 Szent Márton-napok 

 Matematika nívószint (9. évfolyam) 

 felzárkóztatás és tehetséggondozás személyre szabottan 

 Moduláris hittan oktatás 

 művészeti komplex képzés 

 kézműves gyakorlatok 

 önismereti képzés 

Délutáni kínálat 

 szakkörök 

 sport edzések (atlétika, kosárlabda, vívás, szertorna) 

 további sportolási lehetőség (foci, asztalitenisz) 

 7. és 9. osztályban heti 2 óra úszásoktatás 

 énekkar 
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 zene- és hangszeroktatás 

 zenekarok 

 KRESZ-tanfolyam 

 programozás, irányítástechnika 

Nemzetközi kapcsolatok 

 testvériskolák: Németország, Ausztria, Anglia, USA, Olaszország, Franciaország, 

Kárpátalja és Erdély 

 évi 1-1 hét utazás 

 nyári 1-1 hónap vendégdiák-lehetőség 

 1-1 tanév Németországban, Ausztriában és az USA-ban 

Kollégium 

Fiúkollégium 7-től 12. osztályig 

Elhelyezés 

Nagyhálókban illetve 2, 4 és 6 fős szobákban 

Hazautazás 

szünetekre és havonta  
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3. számú melléklet 
 

Önéletrajz 

 

A nevem Molnár Júlia, Budapesten születtem 1995. március 23-án. Szüleim, Szemán Erzsébet és 

Molnár Gyula. Van két nagyobb testvérem. Nővérem Földesi-Székely Zsóka, aki programozó 

matematikus. Illetőleg bátyám Molnár Gyula, aki jelenleg a Földes Ferenc Gimnázium speciális 

matematika osztályának tanulója. Jelenleg Parádsasváron lakom, szüleim és bátyám társaságában, 

ahova 3 éves koromban költöztünk le. 

Az óvodai éveket és az általános iskola első évfolyamát Parádsasváron töltöttem, majd a második 

évfolyamtól kezdődően a gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolába jártam, ahol is közepes-jó 

eredményekkel végeztem, elkövetkezendő öt évemet pedig reményeim szerint a Földes Ferenc 

Gimnázium nyelvi előkészítő tagozatában fogom eltölteni. 

Szabadidőmben lelkesen olvasok. Eddig körülbelül 400-500 könyvet olvastam el. Ezen könyvek 

vegyes összetételűek: egy része ismeretterjesztő, másik része szépirodalom, harmadrésze pedig lány- 

és egyéb szórakoztató regény. Rendszeres olvasója vagyok a Spektrum, illetőleg a National 

Geographic magazinoknak. Egyéb ismeretterjesztő magazinokat is szoktam venni, ha azok felkeltik 

érdeklődésemet (pl.: GEO; 3. Évezred; IPM; The Explorer; a Földgömb; stb.…) Rendszeresen 

látogatom a Miskolci Megyei Könyvtárat. 

Alakformálási célzattal heti háromszor, ötször sportolok. Még talán sportként említhető az 

iskolában való gyakori focizás, amit általában fiú osztálytársaimmal „végzek”. 

Járatos vagyok mind a háztartási, mind pedig a karbantartási munkákban. Ebből kifolyólag tudom 

kezelni a lakásban előforduló szerszám- és háztartási gépeket. 

Kisközösségi ember vagyok, vagyis inkább a szűkebb, de minőségi társaságot kedvelem. 

Tisztelettel: Molnár Júlia 
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1. Hogy hívják a jelentkező szüleit és testvéreit? 

_______________________, ____________________, ______________________, 

______________________ 

 

2. Hány éves a jelentkező? ____________ 

 

3. Melyik évben költözött a család Parádsasvárra? ____________ 

 

4. Melyik iskolába jelentkezik és milyen tagozatra? 

 

5. Hány tanuló és hány dolgozó családtag van? 

 

     tanuló: 

     dolgozó:  

 

 

6. Sorolj fel szabadidős tevékenységeket a bemutatott önéletrajzból! 

 

 

 

7. Mi hiányzik az önéletrajzból véleményed szerint?  
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4. számú melléklet 

 

https://www.profession.hu/oneletrajz/gyakorlattal-bolti-elado-cv 

 

5. számú melléklet 

 

https://www.profession.hu/oneletrajz/kreativ-grafikus-cv 

 

6. számú melléklet 

 

europass.hu/documents/oneletrajz/Europass-CV-20130205-Kiss-HU_2%20oldalas_final.pdf 
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7. számú melléklet 

 

Eredeti szöveg: 

Volt egyszer egy ember, s annak három fia. Ez az ember két idősebb fiát 

mesterségre adta, az egyikből borbély, a másikból kovács lett. Kisebbik 

fiának nem kellett semmiféle mesterség, az felcsapott katonának. Esztendő 

múlt esztendő után, a fiúk nem jártak haza, egyszer azonban levelet kaptak 

mind a hárman, hogy jöjjenek, ha még életben akarják látni az apjukat. 

Hazajönnek a fiúk, s hát csakugyan az apjuk halálán van. - No, édes fiaim 

- mondotta az öregember -, csakhogy még egyszer láthatlak! Mondjátok el 

nekem, melyik mire ment, jól kitanultátok-e a mesterségeteket, hogy 

legalább nyugodtan szállhassak az én koporsómba. 

 

Feldarabolandó szöveg: 

Volt egyszer egy ember, s annak három fia. Ez az ember két idősebb fiát 

mesterségre adta, az egyikből borbély, a másikból kovács lett. Kisebbik 

fiának nem kellett semmiféle mesterség, az felcsapott katonának. Esztendő 

múlt esztendő után, a fiúk nem jártak haza, egyszer azonban levelet kaptak 

mind a hárman, hogy jöjjenek, ha még életben akarják látni az apjukat. 

Hazajönnek a fiúk, s hát csakugyan az apjuk halálán van. - No, édes fiaim 

- mondotta az öregember -, csakhogy még egyszer láthatlak! Mondjátok el 

nekem, melyik mire ment, jól kitanultátok-e a mesterségeteket, hogy 

legalább nyugodtan szállhassak az én koporsómba.   
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8. számú melléklet 
 

Volt egyszer egy ember, s annak három fia. Ez az ember két idősebb fiát mesterségre adta, 

az egyikből borbély, a másikból kovács lett. Kisebbik fiának nem kellett semmiféle 

mesterség, az felcsapott katonának. Esztendő múlt esztendő után, a fiúk nem jártak haza, 

egyszer azonban levelet kaptak mind a hárman, hogy jöjjenek, ha még életben akarják látni 

az apjukat. Hazajönnek a fiúk, s hát csakugyan az apjuk halálán van. - No, édes fiaim - 

mondotta az öregember -, csakhogy még egyszer láthatlak! Mondjátok el nekem, melyik 

mire ment, jól kitanultátok-e a mesterségeteket, hogy legalább nyugodtan szállhassak az én 

koporsómba. Azt mondja a legidősebb: - Ne búsuljon, édesapám, mert én jól kitanultam a 

mesterségemet. Én úgy tudok beretválni, hogy a nyulat futtában megberetválom. - Na, ez 

igazán szép - örvendezett az öregember -, te, fiam, a jég hátán is megélsz. - Ne féljen, 

édesapám - mondotta a másik legény, a kovács -, mert én meg úgy kitanultam a 

mesterségemet, hogy a lóra futtában felverem a patkót, meg le is veszem róla. - Ó, de jó, 

Istenem, ó de jó! - mondotta az öregember. - Hát te, fiam - szólt a legfiatalabbhoz -, milyen 

katona vagy, jól tudsz-e a karddal bánni? - Én-e, édesapám? - kérdezte a legény. - Tudok 

biz' én. Egyszer kimentem sétálni a legfényesebb ruhámban, s hát amint mennék az utcán, 

szakadni kezd az eső. Hej, uram teremtőm, mit csináljak, gondoltam magamban, most ez a 

cudar eső pocsékká veri az én szép atillámat. De nem sokáig gondolkoztam, hirtelen 

kirántottam a kardomat, s olyan gyorsan hadonásztam magam körül, hogy egy csepp nem 

sok, annyi sem esett reám. Hej, bezzeg bámulták is a többi katonák, amikor visszamentem 

a kaszárnyába, hogy nem vert meg az eső. Odajött a generális, megkérdezte, hogy mit 

csináltam. Mondtam, én nem csináltam egyebet, csak kirántottam a kardomat, s azzal 

visszavertem az esőt. Derék vitéz vagy, fiam, mondta a generális, s egy zacskó aranyat adott 

ajándékba. - Ó, Istenem, Istenem - mondotta az öregember -, most már nyugodtan halok 

meg, megéltek mind a hárman a magatok emberségéből, nincs szükségetek arra a 

pénzecskére, amit összekuporgattam. Éppen abban a szempillantásban jött a pap, hogy 

feladja az utolsó kenetet, s a haldokló ember, ami pénze volt, mind odaadta a papnak, hogy 

ossza ki a szegények közt. De bezzeg lekonyult az orra mind a három fiúnak, elment a 

kedvük a dicsekedéstől egész életükre. Az apjukat eltemették, aztán nyakukba vették a 

világot, mentek hárman háromfelé. Holnap legyenek a ti vendégeitek!   
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9. számú melléklet 
 

Az író 

Az író a tejföl köpülésekor, a vaj kiválása után visszamaradó savanyú folyadék, mely összetételét 

tekintve leginkább a lefölözött tejhez hasonlít. Angol (buttermilk), német (Buttermilch) illetve 

francia (babeurre) neve, mint sok más nyelvben is, a vajkészítéshez kapcsolódó előállítására utal.  

Az író emberi táplálékul is szolgálhat, bár jelenleg Magyarországon inkább csak biogazdaságok 

termékei között, kis mennyiségben kerül kereskedelmi forgalomba, mivel fogyasztása nem elterjedt. 

Az észak-európai országokban, valamint India egyes vidékein és néhány vele szomszédos 

országban fogyasztása népszerűbb. Az Egyesült Államokban több édesség alapanyaga. A tejiparban 

a sajtkészítés során használható fel. Magyarországon régebben a házi vajkészítés során visszamaradt 

író a családi gazdaságokban sokfelé a disznók hizlalására szolgáló mosléknak volt hagyományos 

eleme.  

Az író zsírtartalma 0,3-2,0% között váltakozik. Kövér tejföl használatakor zsírosabb marad, mint 

kevésbé zsíros tejföl után; ugyanígy édes tejföl használata esetén is zsírosabb marad, mint savanyú 

tejföl után, mert az édes tejföl kevésbé eredményesen köpülhető. Laktóztartalma a tejhez képest 

kisebb, ugyanakkor értékes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Az édes írót kinyerése után 

hamar el kell használni, mert néhány óra alatt kesernyés, émelygős ízű lesz.  

Az író nem tévesztendő össze a savóval, amely rögtön a tej megalvadása során, a kazein kicsapódása 

után keletkező áttetsző folyadék. (E megkülönböztetés terén kivételt jelentenek Erdély egyes részei, 

ahol az írót is savónak nevezték ill. nevezik.) 
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10. számú melléklet 
 

(forrás: wikipedia) 

Jogászoknak összefoglaló néven a jogi foglalkozást folytató személyeket nevezzük. A jogászok 

kiemelkedő (de messze nem kizárólagos) szerepet töltenek be a jogalkalmazásban. (Néha 

tévedésből a jogi személyt azonosítják a jogvégzett személyekkel, holott a jogi személy csak 

szervezetekkel kapcsolatban használható jogi fogalom). 

Magyarországon az egyetemi jogi képzésben még nem válik el, hogy ki melyik jogalkalmazási 

területen és milyen szerepben dolgozik majd. A jogi egyetem elvégzését követően ugyanis - 

hasonlóan az orvosokhoz - még nem végezhet önálló jogi munkát a jogász, csak az ún. jogi 

szakvizsga sikeres letételét követően.  

A jogi szakvizsga 1991 óta egységes, tehát bármely jogterületen és jogi munkakörben önálló jogi 

munka végzésére jogosít. 1991 előtt külön bírói (ügyészi) és ügyvédi (jogtanácsosi) szakvizsga volt, 

amelyek csak az adott területre vonatkoztak. 

A jogászi foglalkozások az ügyészek, bírák, ügyvédek, jogtanácsosok és közjegyzők. 
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11. számú melléklet 
 

Annyira jó lenne, ha találkoznál velem. 

Bárcsak élőben is láthatnálak, mert nagyon tetszel, és ez elmondanám neked. 

Tegnap láttalak lenn az udvaron, de te nem vettél észre, pedig folyton szaladgáltam előtted. 

Nagyon szép a szemed meg minden. 

A barátnőid folyton vihognak, de te nem. Ja, és menő a telód. Én is ilyet szeretnék.  

Találkozunk a hétvégén? Persze, biztos más dolgod van.    
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12. számú melléklet 
Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy engedélyezze számomra 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tanuló neve: 
 

 

Tanuló osztálya:  
 

 

Születési helye, ideje:  
 

 

Anyja neve:  
 

 

Lakcíme: 
 

 

  

Egyéb adat:  

  

  

 

Dátum: ____________________ 

 

Tisztelettel: 

__________________________ 

tanuló aláírása 

__________________________ 

szülő aláírása 
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13. számú melléklet 
Telefonálás  

 

Hogyan telefonálsz a magánéletben, amikor téged hívnak?  

 

Ha te vagy a hívó fél, ne azt tudakold, hogy ott ki beszél, hanem elsőként te mutatkozzál be. Beszélj 

mosolyogva, a hangod mindjárt kellemesebb lesz!  

Ha te veszed fel más telefonját, mondd a telefon tulajdonosának nevét. 

Ne szellemeskedj mondjuk úgy, hogy hallom na, mondjad, hallgatom!  

Aki üzenetet hagy az üzenetrögzítőn, annak illik megmondani a napot és az órát is! Az 

üzenetrögzítő meghallgatása után illik visszahívni a hívó felet.  

Ha nem te veszed fel a telefont, amikor téged keresnek, ne mondj véleményt a hívóról, mert a 

telefonban ez gyakran hallható és megsértheted a hívó felet. Ha éppen a fürdőszobában vagy, akkor 

meg kell mondani az igazat és majd visszahívod a barátodat.  

Az üzenetet illik mindenkor átadni a család tagjainak.  

Ha valaki hív, előbb hallgasd meg őt, mindig a hívó fél fizeti a telefonszámlát! Ne a saját gondjaiddal 

traktáld azt, aki beszélni szeretne veled.  

Telefonban ne mondj ilyen válaszokat, hogy ühüm, aha! Ha a téma nem tetszik, amiről beszéltek, 

zárd le röviden és köszönj el a telefonálótól.  

Amikor megszakad a vonal, mindig a hívó fél jelentkezik újra.  

Mindig a hívó fél fejezi be a beszélgetést. Vannak fecsegő telefonálók, azokkal udvariasan rövidre 

kell zárni a beszélgetést.  

A rádiót, a televíziót, a körülöttünk levő gépeket illik lezárni telefonálás közben. Telefonálás közben 

csendet kell teremteni magunk körül.  

Téves hívás alkalmával ne tegyél megjegyzést a hívó félre, lehetséges, hogy nem direkt történt a 

hiba. Nem szokás kioktatni senkit, mert a hívó félnek nem állt szándékában téged vagy a családodat 

zavarni.  

Ha a család valamely tagját hívják telefonon, illik kimenni a szobából. Nem szokás belehallgatni 

mások telefonbeszélgetésébe.  

Tudod, hogy mikor illik telefonálni?  

A családtagok pihenési idejében, pl. du. 2 - 4 óra között nem szokás telefonálni a nagymamához.  

Ha nem családtagnak telefonálsz, akkor hétköznap reggel 9 óráig és este 9 óra után már nem illik 

senkit sem zavarni telefonon.  
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Szombat - vasárnap 10 - 12 és délután 5 - 7 óra között illik valakinek a lakására telefonálni. Reggel 

az emberek általában tovább alszanak, délben ebédidő van, délután pihen a család.  

Ne telefonáljunk sokáig, mert a telefon drága, a szülők fizetik annak költségeit.  

Tele szájjal nemcsak az étkező asztalnál, hanem telefonon sem illik beszélni.  

Tömött járművön nem illik mobiltelefonon felhívni senkit. Az emberek nem kíváncsiak a 

magánéleti gondjaidra.  

Ha utcán akarsz valakit felhívni, távolodj el az emberektől.  

Ha nincs otthon a barátod, akit keresel, nem illik a nagymamánál üzenetet hagyni, hogy hívjon 

vissza téged. Kivéve, ha rendkívül sürgős az üzenet, akkor ezt ki kell hangsúlyozni.  

Más lakásából csak indokolt esetben szabad telefonálni, akkor is nagyon röviden, hiszen ez a 

szomszéd számlájára megy!  

Az illedelmes fiatal még a szüleitől is engedélyt kér arra, hogy telefonálhasson.  

Ha vagánykodsz és valamilyen partner-, kapcsolatteremtő vonalat hívsz fel telefonon, az nagy 

csapda! A hívás díja percenként több száz forint is lehet.  

 

1. Karikázz be min. 5 jelzőt a szövegben, mely a kulturált telefonálásra vonatkozik! 

2. Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely teljesen új információ volt számodra! 

3. Igaz vagy hamis? 

Nagymamádat nyugodtan hívhatod éjjel telefonon.     ____ 

El kell köszönni a telefon lerakása előtt.       ____ 

Ha téged hívnak, először te elmeséled a napodat.    ____ 

Vacsora közben érdemes telefonálni, mert akkor mindenki otthon van. ____ 

 

4. Írj 3 olyan tiltó mondatot, amelyekben 2-2 tiltás szerepel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Milyen tanácsot adnál a barátodnak, aki a moziban filmvetítés közben telefonál? (min. 5 

mondat) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
497 

 

The World of Animals 
 

Érintett terület:  5-6. évfolyam – tanórán kívüli tevékenység

Tartalmi fókusz:  Angol nyelv 

Kiemelt cél:  Nyelvi kompetenciák fejlesztése, motiváció erősítése a nyelvtanulás iránt, 

közösségfejlesztés. 

Módszer:  Felfedeztető, tevékenykedtető tanulás

Időtartam:  Alkalmanként 3*60 perc, 5 alkalommal

 

Összegzés  

Az állatok világa angol nyelvű témahét 5 

napot, napi 3 foglalkozást ölel fel. Az 

állatok világán belül az első két alkalom 

a dinoszauruszokkal kapcsolatos 

ismereteiket bővíti és ehhez kapcsolódó 

változatos feladatokat nyújt a 

gyerekeknek, hasznosítva és alkalmazva 

a modern technika vívmányait. Ezt 

követi 2 foglalkozáson át a csodálatos 

szárazföldi állatok közül a zsiráffal, az 

elefánttal, a pingvinnel és a majommal való ismerkedés. Majd az utolsó napon a vízben élő állatokról 

tudhatnak meg többet. Minden alkalommal találkozhatnak a tanulók játékos feladatokat, 

tevékenykedtető feladatlapokkal és kreatív munkával.  

A feladatlapokon a szöveg után vagy feleletválasztós tesztek vagy kifejtős, kérdés-felelet típusú 

feladatok találhatóak a szövegértés ellenőrzésére. A témán belül több feladatlap áll a tanulók 

rendelkezésére. A feladatlapokon kívül a dinoszauruszok témakörben kreatív feladatként egy rajzot 

kell kiszínezniük, majd a kép segítségével történetet írni. Ugyancsak kreatív feladat a poszter 

elkészítése is. A játékos feladatok között találhatóak szókeresők vagy keresztrejtvények. A témához 

kapcsolódóan videofilmeket is nézünk. Minden alkalommal használjuk az internetet, főképpen 

önálló ismeretszerzésre illetve szótárazásra vagy az ismeretek összegzésére. 
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A témák több tantárgyi kapcsolatot is tartalmaznak. Elsősorban a tudományokkal, ezen belül is a 

biológiával, földrajzzal kapcsolatos megszerzett ismereteiket alkalmazhatják, és új ismeretekkel 

bővíthetik azokat. A rajz, irodalom és a kreatív írás is jelen lesz a foglalkozásokon és alkalmazzuk, 

gyakoroljuk a már tanultakat. 

A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes 

hozzájárulni a társadalmi integrációhoz, tanítási-tanulási folyamat támogatása, információ keresés, 

gyűjtés és feldolgozás, problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 

Cél és várható eredmény 

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése, a nyelvtanulási készségek további fejlesztése, a 

motiváltság fenntartása, illetve emelése az angol nyelv iránt. A foglalkozásokat szeretném 

felhasználni olyan ismeretek átadására, amelyekre tanórai keretek között nincs idő és olyan 

weboldalak megmutatására, amelyeket a későbbiekben is hasznosítani tudnak az önálló 

tanulásuk során. 

A foglalkozások során lehetőséget kaphatnak arra, hogy különféle kifejezési eszközökkel, 

fantáziájukat használva, gondolataikat színesebben, egyénien fejezzék ki szóban és írásban 

egyaránt. A kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakításának segítése szintén a célok közé 

sorolandó. A téma a 11-13 éves korosztályhoz közel áll, érdeklődésre tarthat számot. 

Változatos feladatokkal a nyelvtanulás iránti érdeklődés felkelthető, megerősíthető. A 

közösen végzett feladatok alkalmával a szociális kompetenciák fejlesztésére nyílik lehetőség.  

Fontos, hogy a tanuló ismerje meg és használja fel az internet által nyújtott tanulási és 

kommunikációs lehetőségeket. A tanuló legyen képes az interneten információkat keresni, 

céljai megvalósítása érdekében az internet nyújtotta lehetőségeket felhasználni. Várhatóan 

nagyobb biztonsággal keresnek önállóan is új ismereteket adó információkat különböző 

témákkal kapcsolatosan. Fejlődik az önálló tanulásra való képességük. Mindemellett bővül a 

szókincsük, és nő a motiváltságuk az idegen nyelvek elsajátítása iránt. 

Óraszám 

Alkalmanként 3*45 perc, szünetekkel, 5 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

A nyelvi foglalkozások anyaga szorosan kapcsolódik a természettudományokhoz is, 

érdekességeket, tényeket, új ismereteket adva a bevont tanulók számára a különböző 

állatokról. A számítógéppel összekötött tanulás lehetőséget ad a már megszerzett digitális 
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kompetenciák alkalmazására. A poszterek készítése során alkalmazzák a rajz órán 

megszerzett ismereteiket. 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Idegen nyelvi kompetenciák: idegen nyelvi kommunikáció – gondolatok, érzések, tények 

szóban és írásban történő megértése. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése. A 

kommunikatív nyelvi kompetenciák integrálják az általános kompetenciákat és tanulási 

képességeket, ezeken belül az anyanyelvi kommunikatív nyelvi kompetenciákat. A digitális 

kompetenciák fejlesztése. Szociális kompetenciák fejlesztése. Kognitív és kreatív 

kompetenciák fejlesztése. A megismerési képességek fejlesztése  

a) információszerző –és feldolgozó képesség  

b) kommunikációs képesség 

c) szövegalkotási képesség 

d) önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek  

Előkészületek 

A tematika megvalósításához a legmegfelelőbb feladattípusok gondos megválasztása 

szükséges. A szükséges anyagok meglétét biztosítani kell valamint a technikailag is megfelelő 

helyszínt kijelölni. A feladatok megválasztásánál a gyerekek életkorán kívül szem előtt kell 

tartani a jelenlegi tudásszintjüket. Ezért szerencsés a saját csoportjainkból kiválasztani a 

tanulókat. A csoportokat, párokat már az első alkalommal ki lehet alakítani. 

Milyen szakirányú végzettség és tapasztalat szükséges a későbbi megvalósítás, adaptáció 

során? 

A több éves tapasztalat előnyt jelent az adaptáció során, hiszen a tanár élményein lapuló 

szakmai tudása biztosítja a színvonalas megvalósítást. Természetesen alapfeltétel az angol 

szakos tanári végzettség. 

A tematika olyan szintű kifejtése szükséges, hogy az a későbbiekben adaptálásra is alkalmas 

legyen. Ez a rész a legfontosabb lépéseket emeli ki. Az előkészületekhez tartozik még a 

tematika leírásban olvasható szaktudományos ismeretek esetlegesen szükséges felfrissítése, 

valamint azoknak a módszereknek (és esetleges pedagógiai vagy didaktikai fogalmaknak) a 

mélyebb megismerése. 

Eszközök és anyagszükséglet 

1 csomag fénymásoló papír; 5 db 50x70 méretű színes karton; 10 db (12 db-os) színes ceruza; 

10 csomag (12 db-os) filctoll; 5 db papírragasztó; 2 db táblafilc; 21 db pendrive 

Források  
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The Complete Book of the Dinosaurs 

The Complete Book of the Animals 

Ötletek, tippek, változatok 

Az internet adta lehetőségek beépítése a tanítási órákban tapasztalataim alapján nagyon 

hasznosak. Az internetes órák előnyei:  

 nagyobb motiváltság a tanulók/tanárok részéről 

 könnyebben bevésődik az elsajátítandó anyag 

 leköti a figyelmüket, nem pazarolunk időt fegyelmezésre 

 a diákok bátrabbak, önállóbbak 

 lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű diákok integrációjára 

Milyen céllal alkalmazhatjuk ezt az óratípust?  

Nehéz lenne leszűkíteni a célokat, mert legyen az új ismeretet feldolgozó, ismeretbővítő, 

gyakorló, rendszerező vagy ellenőrző óra, a lehetőségeknek csak a tanár fantáziája szab határt. 

Diákjaimmal legtöbbször gyakorló óra keretében használjuk az internetet. Általában 45 

perces órákat építek weboldalakra, de gyakran előfordul, hogy mindössze pár percet 

alkalmazom a projektoros kivetítést egy ismétlő, bemelegítő feladat vagy éppen egy akasztófa 

játék kedvéért. Az a fontos, hogy pontosan meghatározzam, hogy mi a cél. 

Az 5. osztályban és 9. évfolyamos kezdő csoportoknál nagyon gyakran használjuk a 

www.agendaweb.org weboldalt, ahol lehetőség van szókincs, hallás utáni és olvasási 

szövegértés, valamint nyelvtan gyakorlására is. Óriási mennyiségű feladat található itt, 

témakörönként és nehézségi fokozatonként rendszerezve. A gyakorló órán lehetőség van 

differenciálásra a meglévő ismeretek alapján (pl. a belépő évfolyamoknál van, aki már régebb 

óta tanul angolt, van, aki most kezdte), vagy differenciálhatunk az egyéni munkatempó 

különbségei alapján is. 

A különböző weboldalak feladatai között válogathatunk úgy is, hogy minimum 2 szintnek 

(könnyebb-nehezebb) megfelelő feladatsorhoz jussunk, de kiválóan alkalmas 3 szintű 

(könnyű, átlagos, nehezebb) feldolgozásra is. (lásd: óravázlat) 

Az ellenőrzés egyszerű, legtöbb esetben az online gyakorló feladatok százalékosan, vagy a 

pontszámok kijelzésével értékelik a feladatmegoldást. A diákok a füzetük utolsó lapján 

feljegyzést készítenek: szókincs, nyelvtan, szövegértés (olvasott, hallott) tekintetében. 
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1. Dinosaurs I. 
A foglalkozás menete: feladatlapok és Internet felhasználásával 

What species of animals were dinosaurs?  

Where did the dinosaurs come from?  

When were dinosaurs first discovered? 

Crossword activities/Animal facts and fun 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Milyen állatfajok voltak a dinoszauruszok, honnan származtak? Hol fedezték fel őket először? 

Hogyan szaporodtak? Húsevők vagy növényevők? A poszter előkészítése: rajzolj dinoszauruszt és 

írj jellemzést róla. A témához kapcsolódó keresztrejtvény megoldása. További érdekességek, adatok 

keresése az interneten. 

Fejlesztési célok 

Új ismeretek szerzése, a számítógép önálló használata. Logikus gondolkodás fejlesztése.  

Tevékenységek 

1. rész 

Introduce yourself (3 perc) 

Why are we here? (2 perc) 

Animals: word-chain (elephant-turtle-....) (5 perc) 

Dinosaurs (worksheet)  

1.) Reading about dinosaurs. (together) making a wordlist 

2.) Questions and answers. (in pairs) (20 perc) 

3.) When were dinosaurs first discovered? multiple choice (15 perc) 

2. rész 

How did dinosaurs reproduce? multiple choice (15 perc) 

Game: 

1.) Where’s the egg? (individually) (10 perc) 

2.) Wordsearch (10 perc) 

Dinosaurs cartoons for children https://www.youtube.com/watch?v=dn_xfK7dvYQ (10 perc) 

3. rész 

Feladatlap a rajzfilmhez. (10 perc) 

Meat-eaters or plant-eaters? (20 perc) 

Look at the pictures and guess! Use the Internet to check your ideas. 

A poszter előkészítése: Draw dinosaurs and describe them. 
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2. Dinosaurs II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Milyen volt a világ, amikor a dinoszauruszok éltek? (What was the world like when the dinasours 

lived?) 

Hol éltek a dinoszauruszok?  (Where did dinosaurs lived?) 

Vándoroltak-e a dinoszauruszok? (Did the dinosaurs migrate?) 

A legkisebb és a legnagyobb dinoszauruszokról információk keresése. Kreatív feladat: Leírás 

készítése az adatok alapján. (What was the biggest /smallest dinosaur?) 

Adatok gyűjtése a dinoszauruszokról. Internetes játékok. Poszterek készítése a dinoszauruszokról. 

(Games/Making posters) 

Fejlesztési célok 

Önálló információgyűjtés. Megfigyelőképesség fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése. 

Tevékenységek 

Game: mixed letters: What’s this animal? (5 perc) 

What’s your favourite animal? (5perc) 

Ask and answer questions about dinosaurs. (5 perc) 

Dinosaurs  

1.)What was the world like when the dinasours lived ? (worksheets) multipe choice (15 perc) 

2.) Where did dinosaurs lived? Questions and answers (10perc) 

2. rész 

Did the dinosaurs migrate?  multiple choice (10 perc) 

What was the biggest /smallest dinosaur? (20 perc) 

Games (15 perc) 

1. Word search 

2. Crossword activity 

3. Mazes  

3.rész 

Dino games: https://www.kidsdinos.com/ (10 perc) 

Learn some dinosaur names, images, and facts. 

Posters. (35 perc) 
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3. Wonderful animals I. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Elephants and Pandas 

The Giant Panda 

A pandákról, elefántokról szóló szöveg értelmezése csoportokban, online szótár használatával. 

Kérdésalkotás.  

Reading a text about pandas in groups. 

Using www.sztaki.hu an online dictionary to make a word list together. 

Making questions according to the text. 

Elephant adaptations 

Elephant facts (in pairs) 

Fejlesztési célok 

Önálló információgyűjtés. Megfigyelőképesség fejlesztése. Szociális kompetenciák fejlesztése. 

Íráskészség fejlesztése. Szótárhasználat. 

Tevékenységek 

Guess: which animal is it? Describig animals. (5 perc) 

Domino: Animals (10 perc) 

Read the text about pandas in groups. Using www.sztaki.hu an online dictionary to make a word list together.(15 

perc) 

Making questions according to the text in pairs.(8 perc) 

www.agendaweb.org-vocabulary-animals: memory games (7 perc) 

2. rész 

The Giant Panda: collecting facts (15 perc) 

Making a poster about giant pandas. in groups (20 perc) 

Talking about their posters (15 perc) 

3. rész: 

Elephant adaptations (8 perc) 

Elephant facts (in pairs) (7 perc) 

Crosswords.Word search. (15 perc) 

Where do elephants live? Collecting facts about elephants. www.easyscienceforkids.com/all-about-elephants (10 perc) 

Game: Collect the names of farm animals. Who can collect the most of them. (5 perc) 
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4. Wonderful animals II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Giraffes and monkeys (worksheets) 

www.agendaweb.org   

Akasztófa játék: szókincs gyakorlás. (Hangman: topic: zoo animals) 

Feladatlap az állatokkal kapcsolatos főbb információkkal. Olvasási szövegértés. 

Fejlesztési célok 

Önálló információgyűjtés. Megfigyelőképesség fejlesztése. Szociális kompetenciák fejlesztése. 

Logikus gondolkodás. Szövegértés. Kreativitás. 

Tevékenységek 

Hangman: topic: zoo animals (10 perc) 

Giraffes and monkeys (worksheets) (15 perc) 

Giraffes: read & find the answers (in pairs) (8perc) 

Dot-to-dot (7 perc) 

What do giraffes eat? (8 perc) 

Listen and draw.(7 perc) 

1. rész 

Monkeys: a chimpanzee/a gorilla: read&find the answer (in pairs) (8 perc) 

www.agendaweb.org Vocabulary-Animals-games (12 perc) 

Write a story about giraffes and monkeys.in groups. (keywords are given) (25 perc) 

2. rész 

Kids TV show-Zoo: giraffes - https://www.youtube.com/watch?v=s9GEjTYSmgU (10 perc) 

Facts and habitat - https://study.com/academy/.../giraffe-lesson-for-kids-facts-habitat.htm (15 perc) 

Amazing Monkey Facts for Kids - https://www.kidsplayandcreate.com/amazing-monkey-facts-for-kids/ (10 
perc) in pairs 
Collecting facts. 

True or false? Statements about giraffes and monkeys. (10 perc) 

 

5. Penguins/Animals that live in the water 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Információk az állatokról, a feladatlap feladatainak megoldása. További információk keresése a 

vízben élő állatokról. 

Közös PPT készítése az összegyűjtött anyagokból. 

Fejlesztési célok 
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Önálló információgyűjtés. Megfigyelőképesség fejlesztése. A megszerzett ismeretek rendszerezése. 

Digitális kompetenciák. Szociális kompetenciák. 

Tevékenységek 

1. rész 

Collecting animal names (5 perc) (letters are given) 

Penguins/Dolphins: read&complete the sentences.(worksheets) (30 perc) 

Find information on the Net (10 perc) 

2. rész 

Fact files about dolphins and whales.  Connect the dots and colour the picture (individually) (10 perc) 

Whales: read&complete the sentences.(in pairs) (10 perc) 

Penguins for kids. https://www.youtube.com/watch?v=DqJsHWXg8V0 

Write questions. in pairs (18 perc) 

Dolphins for kids www.ducksters.com/animals/dolphin.php 

3. rész 

Creating PPT in groups (45perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Az elsődleges motiváció maga a téma. Az állatok világa mindig érdekes a 11-13 évesek számára, 

szívesen hallanak, olvasnak róluk. Fontos a tanár motiváltsága és a lelkesedés átadása. A számítógép 

a mindennapjaik része, örömmel használják. Az óra első 5-10 percét ráhangoló feladatokkal 

érdemes kitölteni. 

A foglalkozások első percei megadják az alaphangulatát a további 45 percnek. Felrázza, bemelegíti, 

energetizálja a tanulókat. A hatékony ráhangoló feladat nem öncélú játék, hanem előkészíti a 

foglalkozás anyagát, kapcsolódik a témához. 

Hogy a tanulók figyelme a témára koncentrálódjon a pedagógus azzal éri el, hogy érdekes, sokszínű 

feladatok sorával és változatos munkaformákkal tervezi a foglalkozásokat. 

Fontos, hogy a pedagógus helyzetbe hozza a tanulókat ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött 

feladatot megoldani. Ennek eléréséhez fokozatosan átadja az irányító szerepet a diákoknak, és egyre 

inkább háttérbe szorul a frontális munka a csoportos- és páros munkával szemben. Képessé teszi 

az önálló ismeretszerzésre, egy-egy weboldal önálló felhasználására. 

Kérdésfeltevés 

Milyen problémákat, kérdéseket tár a pedagógus a tanulók elé? 
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Kérdésekre válaszok megkeresése, szókincs fejlesztése, pl. összekevert betűkből szavak felépítése, 

akasztófa játék. Ismeretek összegzése, poszter készítéssel, PPT készítésével, összefüggések 

megláttatása. 

Az aktív tanulás módszereit alkalmazva az Internetes weboldalakon található információk 

segítségével biztosítom a foglalkozásokon az önálló munkavégzést. Az online szótárak 

használatának bemutatásával, alkalmazásával szintén az önálló ismeretszerzéshez segítem őket.  

Értékelés 

Milyen eszközöket alkalmaz a pedagógus az értékelés során? Milyen szinteken valósul meg az 

értékelés? 

Ebben az esetben, a témahét keretében, a fejlesztő, támogató értékelés alkalmazását tekintem 

hatékonynak. A visszacsatolás, az önértékelés és a csoport értékelése kerül előtérbe. Viszonylag 

rövid idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy elemző értékelésbe bocsátkozzunk, így az alkalmankénti 

értékelést és a záró értékelést fogom alkalmazni. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Példák: Tények, adatok használata 

Példák: Milyen problémákon, tevékenységeken keresztül vezeti rá a tematika a tanulókat a tények 

és adatok használatára? 

A gyerekek minden foglalkozás során feladatlapokon is dolgoznak, melyek segítségével 

érdekességeket, új információkat kapnak. Adatokon és tényeken keresztül jutnak el ezekhez a 

hasznos információkhoz, melyek szövegértési feladatokon keresztül kerülnek feldolgozásra. 

Információhoz jutnak a weboldalak segítségével, pl. delfinekről, pingvinekről gyerekeknek című 

weboldalak. A tényeken, adatokon alapul a poszterek elkészítése és a PPT is. 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése 

Milyen problémákon, tevékenységeken keresztül vezeti rá a tematika a tanulókat a tudományos 

bizonyítékok gyűjtésére? 

Az önálló információ gyűjtése a weboldalak segítségével típusú feladatok során. 

Önálló munka és együttműködés 

Az alkalmazott munkaformákat a feladatok határozzák meg. Mindegyik munkaforma közelebb 

viheti a tanulókat a megértéshez, ha hatékonyan alkalmazható a cél elérése érdekében. Ha az önálló 

felfedeztetés a célunk, az önállóan megszerzett ismeretre rakjuk a hangsúlyt, akkor az önálló munkát 

kell alkalmaznunk. De a csoportos- és páros munkának is megvan az előnye, kifejezetten jól 

fejlesztik a szociális kompetenciákat, amellett, hogy közösen dolgozzák fel az ismeretanyagot, több 
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szempontból megközelítve. A munkaforma megválasztása függ a tanuló személyiségétől is; képes-

e párban vagy csoportban dolgozni. 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

A témáról kialakult képük megerősödik, újabb ismeretekkel bővül és motiválttá teszi őket arra, hogy 

önállóan is elmélyüljenek a témában a foglalkozásokon használt weboldalak otthoni használatával. 

  



KÖZÉPISKOLA
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Hagyományok ápolása - hagyományőrző 
famegmunkálás 

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. 
Amit lát is már inkább megjegyzi. 

De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, 
az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.” 

Kodály Zoltán 

 

Érintett terület: 9-11. évfolyam: szabadidős szakkör

Tartalmi fókusz: Manuális élmény kínálata elődeink nyomdokában az automatizált és 

digitalizált világunkban; a fa, mint életünk egyik megkerülhetetlen társának 

tiszteletére való nevelés; gyakorlati ismeretek bővítése; manuális készségek 

fejlesztése; figyelemfelkeltés a rajz és vizuális kultúra irányában; erkölcsi 

nevelés, a tárgyi hagyatékaink tisztelete; bepillantás népi mesterségek 

világába 

Kiemelt cél: A fa, mint életünk egyik megkerülhetetlen társának tiszteletére való nevelés; 

az alkotó munka örömének és fontosságának megismerése; pályaorientáció

Módszer: Munkadarabok készítése kézi szerszámok használatával, bemutatás után 

egyénileg, felügyelet mellett. 

Időtartam: 3*45 perc: 4 alkalommal és 4*45 perc: 1 alkalommal.

 

Összegzés: 

A kézművesség, mint gazdasági és kulturális tevékenység, közösségformáló módszer és lehetőség, 

személyiségformáló, identitásalakító erő. A magyar vidéken még jelenleg is sok helyen sokszor 

rejtett formában, de megtalálható a klasszikus szakmákban a hagyomány, a szokásrendszer, a tájra, 

a településre jellemző népi kézművesség, mely társadalmi megtartó erőt képvisel. 

Bizonyított tény, hogy azok az emberek, akik jó közösségben, közösségi értékek által 

meghatározott, értelmes munkával töltik ki életüket, kreatívabbak, egészségesebbek, az előttük álló 

nehézségeken könnyebben úrrá lesznek, s ez sokszor azon múlik, van-e értelmes cselekvési 

program, van-e olyan vezető, közösség, mely mindezt közvetíti a helyi társadalom, jelen esetben a 

fiatalok számára. 

A legjobban működő tevékenység a hagyományőrzés különféle fajtája, mely szerencsés esetben 

gazdasági haszonnal is párosul. 
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A mára kialakult modern szakmák legnagyobb hányada, szakmai elődeink kézi szerszámokkal 

végzett műveleteinek továbbfejlesztett, gépesített, egyre sűrűbben automatizált változata. A faipar 

technológiai fejlődése, a termelékenység fokozása, a kutatások új, mesterségesen előállított 

alapanyagokat helyez előtérbe. A sorozatgyártás sokszor elhomályosítja, feledésbe meríti a manuális 

alkotómunka örömét. 

A kreatív ipar ma a világ egyik legjobban fejlődőbb ágazata, feladatunk, hogy a fejlődés mellett ne 

feledkezzünk meg az elődeinktől tanultakról. Fontos, hogy megismerjük az általuk használt 

szerszámokat, anyagokat, gyártott használati eszközeiket. A kreativitás és a kultúra hasznosítása az 

azokhoz kötődő iparágak fejlődését eredményezi. A helyi hagyományokat alapul véve hitelesen, 

minőséget garantálva reprezentálhatnak egy-egy települést, térséget, egyúttal országimázst is 

teremtve. A tevékenység becsüli és továbbviszi országa legértékesebb felhalmozott tudását úgy, 

hogy közben befogadja az új ismereteket, környezeti feltételeket. 

A hagyomány része a népi kézműves kultúra is, mely tárgyi anyanyelvünk. Mivel a képzés elszakadt 

a hagyományos kultúrák helyszínétől, és a népi kézművesség nem a helyi igényeket elégíti ki, 

napjainkra azok a kézművesek, akik számára a mesterség megélhetési forma, főleg városokban, 

azok környékén, és idegenforgalmat vonzó területeken élnek. A tudás visszatanítása a vidék 

számára szintén a jövőre, ránk háruló feladat. 

Több mint 300 településen, megközelítőleg 650 fő foglalkozik alkotó faművességgel. Például a 

mohácsi faművesek jelentős része busómaszk-faragó. Meg kell jegyezni, hogy a Mohácsi Busójárás 

felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Listájára. A faművesek szakmailag tagozódtak. 

Ismertebb mesterek, például a több mint 30 hangszerkészítő, akik elsősorban citerákat készítenek, 

főleg Csongrád és Fejér megyében, és a népi bútorkészítők, kádárok, bognárok, valamint a fajáték 

készítők. 

E program lehetőséget kínál, hogy minél több fiatal betekinthessen a faipar, a famegmunkálás 

rejtelmeibe, megtapasztalja az alkotómunka örömét. Nem utolsósorban nevel a természet, ezen 

belül a fa, mint életünk egyik megkerülhetetlen társának tiszteletére, ápolására, védelmére, segít a 

célközönség pályaválasztásában. 

 

Cél és várható eredmény 

- A tanulóknak legyen igényük szakmai elődeink életének, munkásságuk megismerésére. 

- Ismerkedjenek meg népi bútorokkal, használati- és dísz-tárgyakkal. 

- Kerüljenek testközelbe, valósítsák meg az alkotó munkát. 

- Tapasztalják meg, és tiszteljék a „kétkezi” munkát.  
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- Fejlesszük a tanulók képességeit és kulcskompetenciáit, lehetőség szerint egyénre szabottan. 

- Neveljük az önképzés és a folyamatos önművelés fontosságára.  

- Helyezzünk nagy súlyt a kompetencia alapú oktatás segítségével a hátrányos és halmozottan 

hátrányos tanulók esélyegyenlőségének biztosítására. 

- Növeljük a tanulók motiváltságát, fejlesszük a manuális készségeiket. 

- A foglalkozások elősegítik az esztétikai érzék fejlődését. 

A foglalkozást tarthatja: 

Legalább középfokú szakirányú végzettség /faipari technikus/, felsőfokú végzetséggel 

rendelkező pedagógus /pl. technika szak/, vagy szakmájában mestervizsgázott szakember. 

Ezen felül legyen kreatív és elhivatott a hagyományok őrzése iránt. 

Mikor tekinthető eredményesnek a tematika alkalmazása? 

- A tematika alkalmazása eredményesnek tekinthető, ha a tanulókban kialakul, vagy 

fokozódik a hagyományok, (előtérben a faműves hagyományok) iránti érdeklődés. 

- Kulcskompetenciáik fejlődnek a foglalkozások során. 

Óraszám 

3*45 perc: 4 alkalommal, 

4*45 perc: 1 alkalommal. 

Tantárgyi kapcsolatok 

Gyakorlati ismeretek, magyar nyelv és irodalom, erkölcsi nevelés, művészettörténet, rajz és 

vizuális kultúra, biológia 

Kompetenciák, készségek, képességek 

- A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak lehetőség szerint egyénre szabott 

fejlesztése. 

- A tanulók gondolkodásmódjának, értelmének fejlesztése, hogy képesek legyenek az új 

ismeretanyag megértésére és alkalmazására, igényük legyen az önképzésre és a folyamatos 

önművelésre.  

- A kompetencia alapú oktatás segítségével a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása. 

- A gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a viszonylag egyszerűbb mechanikus 

tanulással szemben. A tanulás tanítása.  

- A kulcskompetenciák fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók 

motiváltságának növelése. 
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- A tanulók kapjanak lehetőséget a korszerű ismeretszerzés módjainak megismerésére, 

sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az interneten 

való keresés stratégiáját. 

Munkaforma 

Frontális tanári magyarázat, bemutatás tanári-tanulói interaktivitással; előállítási folyamat 

bemutatása, megfigyelése, munkadarab elkészítése. 

Előkészületek 

Hogyan kell felkészülni a tematika megvalósítására? 

- A tematikus terv egy kiválasztott hagyományos használati tárgy, eszköz elkészítése során 

előforduló fogalmaknak, alapanyagok, szerszámok, más tárgyakkal való kapcsolatának a 

tanmenetnél részletezettebb, összefüggő megtervezését jelenti. 

- A tematikus terv általában táblázatos. 

Milyen szakirányú végzettség és tapasztalat szükséges a későbbi megvalósítás, adaptáció 

során? 

- Legalább középfokú szakirányú végzettség (faipari technikus), felsőfokú végzetséggel 

rendelkező pedagógus (pl. technika szak), vagy szakmájában mestervizsgázott szakember, aki 

magáénak érzi a hagyományok őrzését, továbbadását. 

- Ezen felül legyen kreatív, elhivatott, legyen jártassága a faipari gyakorlat oktatásában. 

Ismeretszerzés:  

Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, szükséges előzetes ismeretek felidézése. 

Munkadarabok előkészítése: 

Fontos tényező az előkészületeknél, hogy legyünk tisztában a célközönség kompetenciáival, 

készségeikkel. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az alkotás örömét úgy élhessék át 

a résztvevők, hogy a balesetveszély a legminimálisabbra legyen csökkentve. A munkadarab 

alkatrészeinek előkészítése a fenti sorok maximális figyelembevételével történjen meg. 

Eszközök és anyagszükséglet 

A tervezett munkadarabok az adott évszakhoz, kulturális eseményekhez, népi szokásokhoz 

kapcsolódó használati vagy dísztárgyak: 

1. Madáretető 

2. Mécsestartó, fenyő alakú fogas 

3. Tároló díszdoboz  

4. „téka”fali polc 

5. Sámli 
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Források  

Dr. Sydorkó György: Gyakorlati munkafüzet asztalosoknak 

http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/4_1004_035_110131.pdf 

http://famindenit.com/ 

http://gaborzs.wixsite.com/aztamuhely/single-post/2016/04/23/Fa-

j%C3%A1t%C3%A9k-traktor-k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s-

l%C3%A9p%C3%A9sr%C5%91l-l%C3%A9p%C3%A9sre 

Ötletek, tippek, változatok 

A megvalósítás során figyelembe kell venni a mindenkori tanulócsoport előzetes ismereteit, 

kreativitását és manuális készségeit. 
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1. Bevezetés  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás. 

- Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, új ismereteket megalapozó tények biztosítása, 

elemzése /IKT eszköz segítségével/ 

- Szervezési feladatok 

Fejlesztési célok 

- A manuális készségek fejlesztése mellett, fontos cél az elődeink által ránk hagyott kulturális, 

tárgyi és szakmai örökségek iránti aktív érdeklődés felkeltése. 

- Essen szó a környezetünkből a fa, mint életünk megkerülhetetlen társáról, annak 

jelentőségéről, környezetvédelem fontosságáról.  

- Emeljük ki az egyén felelősségét csoportos munkavégzés közben.  

- Vezessük rá az egyéneket a munkavégzés, és az alkotás örömére. 

Tevékenységek 

- Balesetvédelmi oktatás a tanulók részére, melyben bemutatásra kerülnek a foglalkozásokon használt 

eszközök, azok helyes használata, veszélyei. Pl.: csiszolópapír, kalapács, harapófogó, reszelő, 

mérőeszközök (vonalzó, tolómérő), egyéb eszközök (ragasztós tubus, ecset). (35 perc) 

- Mintadarab rövid műszaki leírása, bemutatása. Kérdések, válaszok. (15 perc) 

- A munkafolyamat, és műveletek bemutatása. (15 perc) 

- A munkadarab elkészítése egyénileg, felügyelet alatt. (70 perc) 

 

2. Madáretető készítése 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Mintadarab bemutatása 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése 

munkavégzés közben.  

- Szervezési feladatok 

- Kreatív összeszerelő munka 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés, egyéni 

felelősség. 

Tevékenységek 

- Mintadarab bemutatása. (15 perc) 
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- Munkavédelem, szerszámok, eszközök rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése munkavégzés közben 

(35 perc) 

- Szervezési feladatok, alap-, és segédanyagok kiosztása (15 perc) 

- Kreatív építő munka (70 perc) 

- alkatrészek beazonosítása méretük, formájuk és elnevezésük alapján, 

- felületek csiszolása minta alapján, bemutatás után, 

- szegek elhelyezkedésének előrajzolása, mérések, 

- alkatrészek rögzítése, szegezések, 

- végtisztítás, csiszolás, értékelés. 

 

3. Mécsestartó és fenyő alakú fogas készítése. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Mintadarabok bemutatása 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése 

munkavégzés közben.  

- A fonálfűrész (lombfűrész) rendeltetésszerű használata. Bemutató munka! 

- Szervezési feladatok 

- Szakszerű munkavégzés felügyelet alatt, szakember irányításával. 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés, egyéni 

felelősség. 

Tevékenységek 

- Mintadarabok bemutatása. (15 perc) 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése munkavégzés közben. 

(35 perc) 

- Szervezési feladatok, alap-, és segédanyagok kiosztása. (15 perc) 

- Kreatív építő munka (fenyőalakú fogas). (35 perc) 

- alkatrészek beazonosítása méretük, formájuk és elnevezésük alapján, 

- előrajzolások sablon segítségével, 

- kézi fűrészelés vonalon, 

- felületek csiszolása minta alapján, bemutatás után, 

- akasztók elhelyezkedésének előrajzolása, mérések, 

- alkatrészek rögzítése, előfúrások elvégzése kézi fúróval, 
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- akasztók becsavarozása, 

- végtisztítás, csiszolás, értékelés 

Kreatív építőmunka (mécsestartó). (35 perc) 

- alkatrészek beazonosítása méretük, formájuk és elnevezésük alapján- felületek csiszolása minta 

alapján, bemutatás után, 

- próbaállítás szárazon, pontosítás, 

- ragasztás, szorítás, 

- végtisztítás, csiszolás, értékelés 

 

4. „Téka” fali polc készítése. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Mintadarab bemutatása 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése 

munkavégzés közben.  

- A kézi fúró rendeltetésszerű használata. Bemutató munka! 

- Szervezési feladatok 

- Szakszerű munkavégzés felügyelet alatt, szakember irányításával. 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés, egyéni 

felelősség. 

Tevékenységek 

- Mintadarab bemutatása (15 perc) 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök (kézi fúrógép) rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése 

munkavégzés közben. (35 perc) 

- Szervezési feladatok, alap-, és segédanyagok kiosztása. (15 perc) 

- Kreatív építőmunka. (70 perc) 

- alkatrészek beazonosítása méretük, formájuk és elnevezésük alapján, 

- ívek előrajzolások sablon segítségével, 

- kézi-fűrészelés vonalon, 

- felületek finomítása reszeléssel, csiszolása minta alapján, bemutatás után, 

- alkatrészek rögzítése, előfúrások elvégzése kézi fúróval, 

- összeállítás, alkatrészek rögzítése ragasztással, szegezéssel, 

- végtisztítás, csiszolás, értékelés  



„Hozzáadott érték” 
Komplex program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért 

EFOP-3.3.2-16-2016-00143 

 
517 

 

5. „Tároló díszdoboz” készítése 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Mintadarab bemutatása 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése 

munkavégzés közben.  

- A kézi gravírozó szerszám rendeltetésszerű használata. Bemutató munka! 

- Szervezési feladatok 

- Szakszerű munkavégzés felügyelet alatt, szakember irányításával. 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, rajzkészség fejlesztése, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló 

munkavégzés, egyéni felelősség. 

Tevékenységek 

- Mintadarab bemutatása. (15 perc) 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök (kézi fúrógép) rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése 

munkavégzés közben. (35 perc) 

- Szervezési feladatok, alap-, és segédanyagok kiosztása. (15 perc) 

- Kreatív építőmunka (70 perc) 

- alkatrészek beazonosítása méretük, formájuk és elnevezésük alapján, 

- díszítő motívumok előrajzolások egyénileg, 

- kézi-gravírozás vonalon, 

- felületek finomítása, csiszolása, 

- alkatrészek rögzítése, előfúrások elvégzése kézi fúróval, 

- összeállítás, alkatrészek rögzítése ragasztással, szegezéssel, 

- tető felszerelése, szerelvényezés 

- végtisztítás, csiszolás, értékelés 

 

6. „Sámli” készítése. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Mintadarab bemutatása 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése 

munkavégzés közben.  

- A kéziszerszámok rendeltetésszerű használata. Bemutató munka! 

- Szervezési feladatok 
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- Szakszerű munkavégzés felügyelet alatt, szakember irányításával. 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, fejlesztése, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés, 

egyéni felelősség. 

Tevékenységek 

- Mintadarab bemutatása. (15 perc) 

- Munkavédelem, szerszámok, eszközök (kézi fúrógép) rendeltetésszerű használata, alkatrészek rögzítése 

munkavégzés közben. (35 perc) 

- Szervezési feladatok, alapanyagok, alkatrészek kiosztása. (15 perc) 

- Kreatív építőmunka. (115 perc) 

- alkatrészek beazonosítása méretük, formájuk és elnevezésük alapján, 

- díszítő motívumok előrajzolások sablonnal, 

- díszítő felületek tisztítása vonalig, 

- felületek finomítása, csiszolása, 

- alkatrészek rögzítése, előfúrások elvégzése kézi fúróval, 

- összeállítás, alkatrészek rögzítése ragasztással, szegezéssel, csavarozással, 

- végtisztítás, csiszolás, értékelés 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Hogyan kelti fel és tartja meg a pedagógus a tanulók érdeklődését a téma iránt? 

Rövid összeállítást nézünk meg közösen általában a hagyományokról, majd elsősorban fából készült 

használati tárgyakról, majd a legérdekesebb kézi famegmunkáló szerszámokkal ismerkedhetünk 

meg testközelben, lehetőséget adva egy-két régi szerszám kipróbálására. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók figyelme a témára koncentrálódjon? 

Interaktív kapcsolattartással pedagógus és tanuló között. 

Gyakorlati ínyencségek, ritkaságok, szerkezeti kötések bemutatásával. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók készen álljanak a célzott problémával való találkozásra 

és a témában való elmélyülésre? 

A megvalósításra érdekes munkadarabok kiválasztásával, az elkészített mintadarabok 

bemutatásával. 

Hogyan hozza helyzetbe a pedagógus a tanulókat ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött feladatot 

megoldani? 
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Frontális csoportmunkában késztik el a munkadarabokat a pedagógus segítő irányításával. 

Kérdésfeltevés 

Milyen problémákat, kérdéseket tár a pedagógus a tanulók elé? 

A forgácsleválasztás fogalma, végrehajtása valamilyen eszközzel a természetes fatestről. 

Hogyan biztosítja azt, hogy a tanulók önálló munkavégzés során, az aktív tanulás módszereivel 

keressenek válaszokat? 

Kreatív manuális tevékenykedtetéssel. 

Értékelés 

Milyen eszközöket alkalmaz a pedagógus az értékelés során? 

Verbális pozitív megerősítésekkel támogatja a tanulókat a munkavégzés során. 

Az elkészített tárgyak az iskola aulájában kiállításra kerülhetnek. 

Milyen szinteken valósul meg az értékelés? 

Csoportszinten, egyéni teljesítmények alapján. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Példák: tények, adatok használata 

Példák: Milyen problémákon, tevékenységeken keresztül vezeti rá a tematika a tanulókat a tények 

és adatok használatára? 

Több alkatrészből álló fatárgyak összeépítésének lehetőségei. 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése 

Milyen problémákon, tevékenységeken keresztül vezeti rá a tematika a tanulókat a tudományos 

bizonyítékok gyűjtésére? 

A faiparban használatos oldható és oldhatatlan kötések lehetőségei. 

Milyen munkaformák viszik közelebb a tanulót a megértéshez? 

Frontális csoportmunka, önálló munka. 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

Hogyan változik a tanulókban a témáról kialakult kép a tanulási folyamat során? 

A meglévő ismereteik új elméleti és gyakorlati tapasztalattal, ismeretanyaggal gyarapodnak. 
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Modellező faipari szakkör 
 

Érintett terület:  9-11. évfolyam szabadidős szakkör

Tartalmi fókusz: Életvitel és gyakorlati ismeretek, rajz és vizuális kultúra, magyar nyelv és 

irodalom, erkölcsi nevelés, művészetek, fizika 

Kiemelt cél: Hagyományok ápolása, közösségfejlesztés, manuális készségek fejlesztése

Módszer: Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, projektmódszertan 

Időtartam: Alkalmanként 2*45 perc, 6 alkalommal

 

Összegzés 

Munkaformák: frontális tanári magyarázat, bemutatás tanári-tanulói interaktivitással; előállítási 

folyamat bemutatása, megfigyelése, modell elkészítése. 

A szakkör foglalkozásai:  

- Balesetvédelmi oktatás 

- Repülőgép modell elkészítése papír anyagól. Típus: RWD-3/RWD-5 I. világháborús repülő 

- Repülőgép modell elkészítése műanyag egységcsomagból. Típus: Albatros D.III 

- Repülőgép modell festése. Típus: Albatros D.III 

- Repülőgép modell elkészítése műanyag egységcsomagból. Típus: Douglas C-47 

- Repülőgép modell festése. Típus: Douglas C-47 

 

Cél és várható eredmény 

- A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak lehetőség szerint egyénre szabott 

fejlesztése. 

- A tanulók gondolkodásmódjának, értelmének fejlesztése, hogy képesek legyenek az új 

ismeretanyag megértésére és alkalmazására, igényük legyen az önképzésre és a folyamatos 

önművelésre.  

- A kompetencia alapú oktatás segítségével a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása. 

- A gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a viszonylag egyszerűbb mechanikus 

tanulással szemben. A tanulás tanítása.  

- A kulcskompetenciák fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók 

motiváltságának növelése. 
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- Manuális készségek fejlesztése. 

- Az alkotómunka örömének és fontosságának megismerése. 

- Pontos, precíz munkavégzés. 

- Esztétikai nevelés. 

A tematika alkalmazása eredményesnek tekinthető, ha a tanulók felismerik az egyszerűbb 

maketteket és modelleket. Ismerik a makett és a modell közti főbb különbségeket; épített, 

szerelt modellek készítését el tudják végezni; kulcskompetenciáik fejlődnek a foglalkozások 

során. 

Munkaformák: 

Frontális munkaforma; tanári magyarázat, bemutatás, tanári-tanulói interaktivitással; 

előállítási folyamat bemutatása, megfigyelése, modell elkészítése. 

A tematikus terv egy anyagrésznek/témának (modellezés) feldolgozása során kialakítandó 

fogalmaknak, szemléltetési anyagnak, más tárgyakkal való kapcsolatnak a tanmenetnél 

részletezettebb, összefüggő megtervezését jelenti. A tematikus terv általában táblázatos. 

Óraszám 

Alkalmanként 2*45 perc, 6 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

Életvitel és gyakorlati ismeretek, rajz és vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, erkölcsi 

nevelés, művészetek, fizika 

Kompetenciák, készségek, képességek 

A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak lehetőség szerint egyénre szabott 

fejlesztése. 

A tanulók gondolkodásmódjának, értelmének fejlesztése, hogy képesek legyenek az új 

ismeretanyag megértésére és alkalmazására, igényük legyen az önképzésre és a folyamatos 

önművelésre.  

A kompetencia alapú oktatás segítségével a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása. 

A gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a viszonylag egyszerűbb mechanikus 

tanulással szemben. A tanulás tanítása.  

A kulcskompetenciák fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók 

motiváltságának növelése. 
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A tanulók kapjanak lehetőséget a korszerű ismeretszerzés módjainak megismerésére, 

sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az Interneten 

való keresés stratégiáját. 

Előkészületek 

Hogyan kell felkészülni a tematika megvalósítására? 

A tematikus terv egy anyagrésznek/témának (modellezés) feldolgozása során kialakítandó 

fogalmaknak, szemléltetési anyagnak, más tárgyakkal való kapcsolatnak a tanmenetnél 

részletezettebb, összefüggő megtervezését jelenti. A tematikus terv általában táblázatos. 

Milyen szakirányú végzettség és tapasztalat szükséges a későbbi megvalósítás, adaptáció során? 

Legalább középfokú szakirányú végzettség /faipari technikus/ vagy felsőfokú végzetséggel 

rendelkező pedagógus /pl. technika szak/. 

Ezen felül legyen kreatív és elhivatott a modellezés iránt. 

Eszközök és anyagszükséglet 

A repülő modellek anyagai: papír, ragasztó, lakk, korszerű új anyagok (műanyag), 

kereskedelemben beszerezhető modellező egységcsomagok választható típus alapján. A 

repülő modellezés szerszámai: csiszolópapír, olló, vágó eszközök, mérőeszközök (vonalzó, 

tolómérő), fogók, csipeszek, szikék, egyéb eszközök (ragasztós tubus, ecset). 

Források  

Hársfalvi Sándor - Hársfalvi Pál: Repülőmodellezés II. 

Ötletek, tippek, változatok 

A megvalósítás során figyelembe kell venni a mindenkori tanulócsoport előzetes ismereteit, 

kreativitását és manuális készségeit. 
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1. Bevezetés a modellezés világába 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Balesetvédelmi oktatás 

- Figyelemfelkeltés, tanulási célok kitűzése, új ismereteket megalapozó tények biztosítása, elemzése 

/IKT eszköz segítségével/. 

- Szervezési feladatok 

Fejlesztési célok 

Fogalom meghatározás, értelmezés.  

Tevékenységek 

Balesetvédelmi oktatás a tanulók részére (45 perc) 

Bemutatásra kerülnek a foglalkozásokon használt eszközök, azok helyes használata, veszélyei. 

Csiszolópapír, olló, vágó- és mérőeszközök (vonalzó, tolómérő), fogók, csipeszek, szikék, egyéb 

eszközök (ragasztós tubus, ecset). 

Figyelem felkeltése az új ismeretanyag iránt: IKT eszközön bemutatva a repülőgép modellezés 

története, fejlődés menete, aerodinamika. 

Szervezési feladatok (45 perc) 

A tanulók részére rendelt modellező szakkönyvek kiosztása, azok áttekintése  

 

2. Papírmakett készítése 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Szervezési feladatok 

- Kreatív összeszerelő munka 

Fejlesztési célok 

Alapismeretek
Mi a modellezés? Az eredeti méretű tárgy valamilyen kicsinyített mása.  
Mi a repülő modellezés? Valamely repülő szerkezet kicsinyített mását nevezzük repülő modellnek.  
Magyarországon a modellezőket és modellező egyesületeket az MMSZ (Magyar Modellező Szövetség fogja össze).  
Technikai alapsportág, amely elsősorban szabadidősport.  
Kitűnően fejleszti a kézügyességet, kreativitást, általános és specifikus műszaki érzéket, megfigyelő és 
problémamegoldó képességet, esztétikai érzéket.  
Kortalan sport. 10 éves korban érdemes elkezdeni, amely egész életünkben állandó örömforrást biztosít.  
A repülő modellek kategóriái: F1 osztály- Szabadon repülés; F2 osztály- Huzalirányítású körrepülés; F3 osztály- 
Rádióirányítású repülés; F4 osztály- Élethű modellek; F5 osztály- Rádióirányítású elektromos repülés 
Tematika: 

- Balesetvédelmi oktatás 
- Új ismeretanyag bemutatása, szemleltetése IKT eszközökkel 
- Repülőgép modell elkészítése papír anyagól 
- Repülőgép modell elkészítése műanyag egységcsomagból 
- Az elkészült modellek festése az eredeti mintájára. 
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Kreativitás, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés 

Tevékenységek 

Szervezési feladatok (20 perc) 

Egységcsomagok kiosztása, amely tartalmazza a papír repülőgép modellt.  

Típus: RWD-3/RWD-5 I. világháborús repülő 

A modell összeállításához szükséges eszközök, ragasztóanyagok kiosztása. 

A modell összeállításának műveleti sorrendjének megbeszélése. 

Modell elkészítése, próbareptetése. /70 perc/ 

 

3. Műanyag repülő makett készítése I. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Szervezési feladatok 

- Kreatív összeszerelő munka 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés 

Tevékenységek 

Szervezési feladatok (20 perc) 

Egységcsomagok kiosztása, amely tartalmazza a műanyag repülőgép modellt. Típus: Albatros D.III. 

A modell összeállításához szükséges eszközök, ragasztóanyagok kiosztása. 

A modell összeállításának műveleti sorrendjének megbeszélése. 

Modell elkészítése, ragasztása (70 perc) 

 

4. Műanyag repülő makett készítése II. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Szervezési feladatok 

- Kreatív modellfestő munka 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés 

Tevékenységek 

Szervezési feladatok (20 perc) 

Egységcsomagok kiosztása, amely tartalmazza a műanyag repülőgép modellt. Típus: Albatros D.III. 

A modell festéséhez szükséges eszközök, festékek kiosztása. 

A modellfestés műveleti sorrendjének megbeszélése. 
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Modell festése (70 perc) 

 

5. Műanyag repülő makett készítése III. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Szervezési feladatok 

- Kreatív összeszerelő munka 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés 

Tevékenységek 

Szervezési feladatok (20 perc) 

Egységcsomagok kiosztása, amely tartalmazza a műanyag repülőgép modellt. Típus: Douglas C-47 

A modell összeállításához szükséges eszközök, ragasztóanyagok kiosztása. 

A modell összeállításának műveleti sorrendjének megbeszélése. 

Modell elkészítése, ragasztása (70 perc) 

 

6. Műanyag repülő makett készítése IV. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

- Szervezési feladatok 

- Kreatív modellfestő munka 

Fejlesztési célok 

Kreativitás, figyelemkoncentráció, manuális készségek fejlesztése, önálló munkavégzés 

Tevékenységek 

Szervezési feladatok (20 perc) 

Egységcsomagok kiosztása, amely tartalmazza a műanyag repülőgép modellt. Típus: Douglas C-47 

A modell festéséhez szükséges eszközök, festékek kiosztása. 

A modell festésének műveleti sorrendjének megbeszélése. 

Modell festése (70 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 

Hogyan kelti fel és tartja meg a pedagógus a tanulók érdeklődését a téma iránt? 

Bemutatja a repülőgép modellezést IKT eszközön. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók figyelme a témára koncentrálódjon? 
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Interaktív kapcsolattartással pedagógus és tanuló között. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók készen álljanak a célzott problémával való találkozásra 

és a témában való elmélyülésre? 

Az elkészített mintadarab bemutatásával. 

Hogyan hozza helyzetbe a pedagógus a tanulókat ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött feladatot 

megoldani? 

Frontális csoportmunkában készítik el a repülőgép modellt pedagógus segítő irányításával. 

Kérdésfeltevés 

Milyen problémákat, kérdéseket tár a pedagógus a tanulók elé? 

A modell összeszerelésének lépéseit, modell színeinek megválasztását az eredeti mintához 

hasonlóan. 

Hogyan biztosítja azt, hogy a tanulók önálló munkavégzés során, az aktív tanulás módszereivel 

keressenek válaszokat? 

Kreatív manuális tevékenykedtetéssel. 

Értékelés 

Milyen eszközöket alkalmaz a pedagógus az értékelés során? 

Verbális pozitív megerősítésekkel támogatja a tanulókat a munkavégzés során. 

Az elkészített modellek az iskola aulájában kiállításra kerülnek. 

Milyen szinteken valósul meg az értékelés? 

Csoportszinten, egyéni teljesítmények alapján. 

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Példák: Tények, adatok használata 

Példák: Milyen problémákon, tevékenységeken keresztül vezeti rá a tematika a tanulókat a tények 

és adatok használatára? 

Repülőgép modell összeszerelése, ragasztása, festése. 

Tudományos bizonyítékok gyűjtése 

Milyen problémákon, tevékenységeken keresztül vezeti rá a tematika a tanulókat a tudományos 

bizonyítékok gyűjtésére? 

A repüléstudományok fejlődésének, sokrétűségének bemutatása IKT eszközök segítségével. 

Önálló munka és együttműködés 

Milyen munkaformák viszik közelebb a tanulót a megértéshez? 

Frontális csoportmunka, önálló munka. 

Régi és új koncepció megfogalmazása. 
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Hogyan változik a tanulókban a témáról kialakult kép a tanulási folyamat során? 

A meglévő ismereteik bővítése új ismeretanyagokkal. 
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Témanapok a múzeumban - Mátyás király udvarában 
 

 
Érintett terület:  Középiskolás korosztály, 9-12. osztály

Tartalmi fókusz: Új ismereteket adó, meglévő ismeretekre épülő, kulturális értékeinket 

erősítő élményalapú témanap a múzeumban  

Kiemelt cél: Kulturális örökségünk megismertetése, múlt iránti tisztelet erősítése 

Módszer: Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, projektmódszertan 

Időtartam: Alkalmanként 3*60 perc, 5 alkalommal

 

Cél és várható eredmény  

Cél: a formális oktatás során 

átadott ismeretek elmélyítése, a 

tanultak könnyebb megértése, 

élmény alapú új ismeretek 

megszerzése. Múlt értékeinek 

feltárása, magyarságtudat 

erősítése. 

Várható eredmény: a diákokban 

erősödik magyarságuk, a múlt 

iránt való tisztelet, kulturális örökségünk megbecsülése, tovább adása a generációknak.  

Óraszám  

3*60 perc, 5 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

Történelem, hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, ének-

zene, művészettörténet 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Kreativitás, kooperációs készség, meglévő tudás alkalmazása, figyelem és problémamegoldás 

fejlesztése, összefüggések meglátása 

Előkészületek 
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A foglalkozáshoz szükséges a megfelelő szakirodalmi háttér. A szakirodalom megfelelő 

szintű elsajátítása után a pedagógusok sikeresen adaptálhatják a foglalkozást. 

Eszközök és anyagszükséglet 

Amennyiben minden eszköz nem áll rendelkezésre, át kell gondolni, hogyan változtathatók 

meg a tevékenységek úgy, hogy a hozzáférhető eszközök és anyagok felhasználása mellett a 

didaktikai célok ne sérüljenek.  

Szükséges eszközök: interaktív tábla, merített papír A/3; merített papír A/3 világtérkép; 

merített papír A/3 Európa; madártoll cserélhető tollheggyel; tus; sűrű szita; hulladék papír; 

akrilfesték arany (50ml); akrilfesték piros (150 ml); akrilfesték zöld (150 ml); akrilfesték kék 

(150 ml) 

Források  

Latin irodalom: Mátyás király könyvtára - https://www.arcanum.hu/hu/online-

kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-

jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xv-szazadban-

338/latin-irodalom-matyas-kiraly-konyvtara-425/ 

Latin irodalom: A magyarországi könyvnyomtatás kezdete - 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-

irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-

kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xv-szazadban-338/latin-irodalom-a-magyarorszagi-

konyvnyomtatas-kezdete-42D/ 

Mesék és Mondák Mátyás királyról - http://mek.oszk.hu/06500/06599/06599.htm 

A földrajzi felfedezések története / I. P. Magidovics; [ford. Dabis Attila] 

Magyar kódex 2., Lovagkor és reneszánsz: Magyarország művelődéstörténete 1301-1526, 

[főszerk. Szentpéteri József] 

Magyar építészet 3., Késő reneszánsz és kora barokk / [főszerk. Ritoók Pál]; [szerk. Hollósi 

Nikolett]; [szerző Feld István] 

Magyar építészet 2., Gótika és kora reneszánsz / [főszerk. Ritoók Pál]; [szerk. Hollósi 

Nikolett]; [szerző Buzás Gergely] 

Az itáliai reneszánsz művészete: [egyetemi tankönyv] / Vayer Lajos; [a rajzokat és a 

térképeket Lengyel János kész.] 

Az itáliai reneszánsz: építészet, szobrászat, festészet, rajz / [szerk. Rolf Toman] 

Az építészet története: újkor: reneszánsz / B. Szűcs Margit 

Világirodalom 2.: Reneszánsz -XVII-XVIII. század / szerkesztette : Kardos László 
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A reneszánsz zenéje / Howard M. Brown; [fordította Karasszon Dezső] 

A reneszánsz művészete / Gérard Legrand; [ford. Klimó Ágnes] 

Reneszánsz irodalom [hangkazetta]; ea. Csernák János et al. 

Reneszánsz: [Itáliában és Észak-Európában a 14-16. században] / Alison Cole; [ford. Fery 

Veronika]] 

A művészetek története 3., Reneszánsz / szerk. Beöthy Zsolt 

A művészet története: A korai reneszánsz / [ford. Sziberth Bertalan] 

A művészet története: Az érett reneszánsz / [ford. Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztina] 

Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1450-1541 / Tarnóc Márton;] 

Mátyás a reneszánsz király / Buzás Gergely 

Magyar reneszánsz könyvkötések: kolostori és polgári műhelyek / írta Sz. Koroknay Éva 

Ötletek, tippek, változatok 

A megvalósítás során minden tematikát legalább egy intézményben kipróbálnak a fejlesztő 

munka során. Egyes tematikákat több intézményben is kipróbálnak, különböző céloknak és 

tanulói igényeknek megfelelően adaptálva. Ennek nyomán az eredeti leíráshoz további 

javaslatok érkeznek. Ennél a pontnál a megvalósítást követő javaslatok kerülnek bemutatásra. 

A tematikák kipróbálásának tapasztalataira épülnek a tippek.  

Az ötletek az adaptációt segíthetik, míg a változatok egy része arra indít, hogy a tematikát 

tágabb időkeretben, esetleg projekt kontextusában valósítsák meg. 
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1. Fedezd fel a világot!- A nagy földrajzi felfedezések 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A tematika mindegyik része igyekszik olyan problémákból kiindulni, amelyek a tanulók számára 

érdekes, és megtapasztalható kérdések felvetését segítik.  

Fejlesztési célok 

Meglévő ismeretek bővítése, új ismeretek átadása, közösségfejlesztés, emlékezet, 

problémamegoldás, kézügyesség, figyelem. 

Előzetes ismeretek 

Előzmények: 

- Európa gazdasága 

- a népesség folyamatosan nő 

- élelmiszerrel Lengyelország és Magyarország látja el egész Európát 

- 1453-ban a török elfoglalja Konstantinápolyt – Isztambul török főváros lesz – a távol-keleti 

utak bedugulnak 

Technikai újítások 

- caravella (3 árbocos hajó) 

- iránytű 

- elfogadják Ptolemaiosz elméletét, hogy a Föld gömbölyű 

- Toscanelli firenzei csillagász elmélete: India Európából nyugat felé is elérhető 

Az első portugál felfedező utak: 

- Tengerész Henrik herceg hajósiskolát alapít 

- Bartolomeo Diaz (Jóreménység foka) 

- Vasco da Gama (Afrika megkerülésével eljut Indiába) 

- Fernandó Magellán (megkerülte a Földet) 

Az Újvilág felfedezése: 

- Spanyolok fedezték fel 

o XV. század végén jön létre 

o Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella házasságából 

o Európa legfejlettebb állama 

o A gazdaságot a mórok (arab) és a Zsidók irányítják 

o Tartományai: Kasztília; Katalónia; Aragónia; Andalúzia; Granada; Navarra; Galícia 

1492 - Kolumbusz Kristóf (olasz, de a spanyol király finanszírozza) 

- három hónapos hajóút (Nina, Pinta, Santa Maria) 
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- okt.12.-én partra száll a Bahama szigeteken (San Salvador) 

- Útja hatalmas siker. Új kincsekkel tér haza 

Az Újvilág indián kultúrái: 

- aztékok (Mexikó, fővárosuk Tenochtitlan) - intenzív földművelés, piramisok, emberáldozatok 

- maják (Közép-Amerika, Yucatán félsziget) - fejlett matematika, csillagászat 

- Inkák (Andok völgyeiben) – Machu Picchu, piramisépítés, fejlett városok 

A hódítók telepeket, kolóniákat hoznak létre: 

- Mexikói alkirályság 

- Perui 

- Conquistador (hódító rabló lovag) 

o Francisco Pizzaro (Inkák) 

o Henando Cortez (Aztékok) 

1494: Tordesillas-i szerződés: VI. Sándor pápa a 43. hosszúsági fok mentén felosztja az Újvilágot a 

spanyolok és a portugálok között. 

Felfedezések következményei: 

- spanyolok kirabolják az Újvilágot - az ezüst flotta Sevillába szállítja a nemes fémeket. 

Legnagyobb bánya Bolívia – Potos 

- új növények jelennek meg: kukorica, burgonya, paprika, paradicsom, dohány, gyapot, kinin, 

napraforgó, stb. Emiatt élelmiszerár robbanás következik be. 

- megjelennek a manufaktúrák (manu facere - kézzel készíteni) 

- kialakul az Atlanti- háromszög kereskedelem 

Tevékenységek 

Ráhangolódás, témafelvezetés. (15 perc) 

Nagy földrajzi felfedezések témakörének ismertetése, a diákok meglévő tudására építve. (50 perc) 

Játékos interaktív táblás feladatok, egyénileg és csoportmunkában. (45 perc) 

Ki kicsoda? Felfedezők felismerése képről. 

Felfedezők útjainak nyomon követése térképeken. 

Újvilág térképek vizsgálata, összehasonlítása a mai térképekkel. 

Saját merített papír készítése. (50 perc) 

Levezetés, visszajelzések, értékelések. (20 perc) 

 

2. Reneszánsz, reneszánsz Magyarországon 
Előzetes ismeretek 
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Renaissance - újjászületés. Olaszországból indult ki. A XV. század közepétől a XVI. század 

közepéig élte virágkorát. Az ókori görög kultúra értékeinek felújításával teremtettek egy emberibb 

kultúrát. A reneszánsz a korában egyetemes stílusirányzat volt. Szerves része a humanizmus, ami a 

reneszánsz polgárság világi ideológiáját jelenti. Mivel ez szorosan összefüggött az ókori irodalom 

értékeinek kultuszával, ezért a humanizmus bizonyos klasszikus műveltséget, tudós magatartást is 

jelent. Híres alakjai: Giotto, Dante, Petrarca, Boccaccio, Villon, Balassi Bálint, Janus Pannonius. 

Míg Itáliában a quattrocento, vagyis az 1400-as évek már a reneszánsz kultúra második százada, 

addig Magyarországon még csak a reneszánsz első csírái jelentek meg. Hunyadi Mátyás műveltsége, 

illetve felesége, a nápolyi Beatrix révén itáliai kultúrájú udvartartása teremti meg először a 

lehetőséget a reneszánsz magyarországi térnyerésére. Néhány év alatt e humanista légkörben 

bontakozott ki Janus Pannonius Ferrarában és Páduában kiművelt tehetsége is. Az első, Európában 

is tisztelt, elismert magyar költő még latinul verselt. A XVI. század a magyar történelem szinte 

legviharosabb korszaka, a szellemi élet ennek ellenére pezsdülést mutat. Hátterét, közegét a 

reformáció elterjedése adja. Kialakul egy új protestáns arisztokrácia, mely művészetkedvelő, 

művelődő. A reformáció hatásaként a polgárok körében is terjed az írás-olvasás, a bibliaismeret és 

fölvetődik a bibliafordítások szükségessége. Sylvester János 1541-ben az újtestamentumot, Károli 

Gáspár 1590-ben a teljes magyar vizsolyi Bibliát bocsátja közre. 

A XVIII. század a magyar reneszánsz második nagy korszaka volt. Igaz ekkor sincs még fejlett 

polgárságunk, és hiányoztak a kulturális központok is. A reneszánsz irodalmi műveltsége már 

magyar nyelven terjedt el. A tragikus helyzet ellenére gazdag irodalom bontakozik ki. Ennek a 

fejlődésnek lényeges mozgatója a reformáció volt. Célja, hogy mindenki a saját nyelvén olvassa és 

magyarázza a szent szöveget. A reneszánsz az embert a földi létet helyezte előtérbe, helyet adva a 

humanizmus térhódításának. 

Tevékenységek 

Ráhangolódás, témafelvezetés (15 perc) 

Reneszánsz, reneszánsz Magyarországon témakör ismertetése, a diákok meglévő tudására építve (50 perc) 

Szempontok: 

- Híres személyek 

- Építészet 

- Irodalom 

- Zene  

Játékos interaktív táblás feladatok, egyénileg és csoportmunkában (45 perc) 

- Reneszánsz ki kicsoda? (párosítás) 
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- Magyarországi reneszánsz emlékek felismerése (párosítás) 

- Kirakó - híres reneszánsz festmények darabjait kell összerakni, majd az adott művet be kell 

mutatni a többi csoportnak 

Megadott szavakból reneszánsz vers írása és előadása a csoport tagjainak. (50 perc)  

Levezetés, visszajelzések, értékelések. (20 perc) 

 

3. Magyar könyvnyomtatás - Corvinák/Kódexek - Mátyás király könyvtára 
Előzetes ismeretek 

A nyomtatás története: 

- Egyiptomiak – papirusz, ókor – viasztábla, fakéreg 

- II. sz. Papír – Kína 

- IV. sz. Újság – Kína 

- 868 – Nyomtatás – Kína 

- IX. sz. Rongypapír – Európa 

- XIII. sz. – Mechanikus sokszorosítás: bélyegzés, nyomás 

- XV. sz. – Fametszéses nyomás 

- 1440 Johannes Gutenberg: könyvnyomtató sajtó (sajtó, kétoldalas nyomású sokszorosító, 

egyenletes festékeloszlással) 

- Schöffer – betűöntési technológia 

- 1473 - Hess András – első könyv Magyarországon: Chronika Hungarorum 

- 1539 - Sylvester János – első magyar nyelvű könyvek: Magyar-Latin Nyelvtan, Új Testamentum 

- 1550 - Heltai Gáspár – első magyar nyomda 

Mátyás király könyvtára: Bibliotheca Corviniana 

Legnagyobb könyvgyűjtőnk Mátyás király volt. Könyvtára már a maga korában is világhírű. Mátyás 

más renaissance fejedelmek módjára, sőt őket felülmúlva megtöltötte könyvtárát a XV. század 

legszebb köteteivel. Nem csak pompaszeretet ösztönözte erre. Olvasó volt. Könyvtára nem is állt 

csupa díszmunkából. A Corvina ránk maradt kéziratainak egy része oly egyszerű kiállítású, hogy 

bármely kolostor állományába is tartozhatott volna; épp csak Mátyás címere díszíti őket, s néhányon 

még a címer is hiányzik. Tartalmuk miatt tartotta ezeket könyvtárában. Humanista tisztelői 

tömérdek versben, levélben és ajánlósorban emlékeznek meg olvasottságáról. Túlzó hízelgéseik 

mellett elmondanak tényeket, melyekből látjuk, hogy Mátyás magas irodalmi műveltséggel telített 

légkört teremtett maga körül. Háborúban tábori ágyán esténként verseket vagy tudományos 

műveket olvas, békében dús asztala mellett kora híres tudósaival vitázik, szabad óráiban pedig 
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tervrajzok készítése közben megálmodja a világ legnagyobb tudományos intézetét. Nem külső 

hatásra vagy hatásvadászatból, hanem hajlamánál fogva volt igaz könyvbarát, gyűjtő és mecénás. 

A híres budai könyvtárban őrzött, illetve onnan származó kódexek hagyományos elnevezése a 

corvinák. Mátyás halálakor becslés szerint 2500 corvina létezhetett, és több megrendelt és elkészült 

kódex már Firenzében maradt. Ma azokat a kódexeket és kéziratokat sorolják a corvinák közé, 

amelyekben szerepel Mátyás vagy az utóda címere, vagy Mátyás budai könyvtárára jellemző egyedi 

bőrkötésben vannak, vagy egyértelmű forrás igazolja, hogy a reneszánsz magyar uralkodó számára 

készült. A budai könyvkötő műhely Mátyás reprezentatív könyvtára számára egyedi kötéstípust 

fejlesztett ki. 

A Bibliotheca Corviniana 2005-ben felkerült az UNESCO világ emlékezete program listájára. Ma 

már 216 corvina ismert, a világ minden tájáról. Magyarországon csak 53 mű található. Az Osztrák 

Nemzeti Könyvtár 39 kötet tulajdonosa, a különböző olasz könyvtárakban 49 darab található, a 

többi francia (7), német (8), angol, török és amerikai gyűjtemény tulajdona. 

Tevékenységek: 

Ráhangolódás, témafelvezetés. (15 perc) 

Magyar könyvnyomtatás - Corvinák/Kódexek- Mátyás király könyvtára témakör ismertetése, a diákok meglévő 

tudására építve játékos formában. (50 perc) 

Középkori írás bemutató és gyakorlás. (40 perc) 

Kézműves foglalkozás: iniciálé festése merített papírra. (55 perc) 

Levezetés, visszajelzések, értékelések. (20 perc) 

 

4. Hunyadiak 
Előzetes ismeretek 

A Hunyadi-család a magyar történelem egyik legismertebb és legbefolyásosabb családja. A 

törökverőként is ismert Hunyadi János talán a legsikeresebb magyar hadvezér volt, Hunyadi 

Mátyás, az európai mércével is nagy formátumú reneszánsz uralkodó pedig Magyarország 

legjelentősebb királyai közé tartozott. További fontos személyek a korszakból: 

- Szilágyi Erzsébet 

- Hunyadi László 

- Podjebrád Katalin 

- Aragóniai Beatrix 

- Corvin János 

Tevékenységek: 
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Ráhangolódás, témafelvezetés. (15 perc) 

A Hunyadiak történetének, tagjainak bemutatása, külön kiemelve Hunyadi Mátyás életét, munkásságát (40 perc) 

Játékos interaktív táblás feladatok, egyénileg és csoportmunkában. (40 perc) 

Hunyadi ki kicsoda? (családfa) 

Mátyás kvíz (idővonal) 

Honfoglaló (csapatok egymás elleni csatája) - Mátyás kori emlékek elfoglalása 

Drámapedagógia: Mátyás király élete egy részletének a megjelenítése (csoportos feladat). (30perc) 

Kézműves foglalkozás: Hunyadi címer készítése textilfestékkel. (35 perc) 

Levezetés, visszajelzések, értékelések (20 perc) 

 

5. Mondák és mesék Mátyás királyról 
Előzetes ismeretek 

A monda epikus népköltészeti műfaj, amely valamely valós jelenséghez kapcsolódik, de gyakran 

csodás elemekkel átszőve meséli el az illető helyhez, személyhez, jelenséghez fűződő hiedelmeket. 

A szó a nyelvújítás korában keletkezett, a mendemonda ikerszóból vonták el, korábban a 17. 

században már használták a monda kifejezést költött történet értelemben. A népnyelv azonban 

nem jelölte meg konkrétan a műfajt, igaz történetet, históriát, régiséget emlegettek. Hasonló a 

helyzet más európai nyelvekben is, az angol és a francia műfaji megfelelője legendának nevezi az 

ilyen mondákat. 

Mátyás király népszerűsége évszázadok során más-más formában fogalmazódott meg. Ma már nem 

lehet kétségbe vonni, hogy életétől napjainkig a rokonszenves ábrázolás uralkodott, de azok a 

mesék, mondák, anekdoták, közmondások, amelyeket a hiteles folklór gyűjtések korától kezdve 

néphagyománynak tekintünk, zömmel a felvilágosodás koráig vezethetők vissza. 

Tevékenységek 

Ráhangolódás, témafelvezetés. (15 perc) 

Mátyás királyról szólómesék és mondák összegyűjtése közösen a diákokkal. (30 perc) 

Mondák jellemzőinek összegyűjtése. (20 perc) 

Mátyás király mesék és mondák: filmnézés. (20 perc) 

Drámapedagógia: kiscsoportok által kiválasztott monda, mese előadása a többi kiscsoportnak. (65 perc) 

Levezetés, visszajelzések, értékelések. (30 perc) 

 

Tanári tevékenységek 

Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 
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Hogyan kelti fel és tartja meg a pedagógus a tanulók érdeklődését a téma iránt? 

A saját múltunkból, örökségünkből választott témával, mellyel könnyen tud azonosulni a diák, 

valamint a pedagógus motiváltsága és lelkesedése is fent tudja tartani a tanulók érdeklődését. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók figyelme a témára koncentrálódjon? 

Azzal éri el a pedagógus, hogy érdekes, sokszínű, változatos feladatokkal, aktivitást igénylő 

munkaformákkal tervezi meg a foglalkozásokat. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók készen álljanak a célzott problémával való találkozásra 

és a témában való elmélyülésre? 

Minden foglalkozás ráhangolódással, témafelvezetéssel kezdődik, mely bemelegíti, energetizálja a 

tanulókat. A hatékony ráhangoló feladat előkészíti a foglalkozás anyagát, kapcsolódik a témához. 

Hogyan hozza helyzetbe a pedagógus a tanulókat ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött feladatot 

megoldani? 

Meglévő tudásra építve, saját ismereteket felhasználva, kooperatív csoportmunkával, téma 

feldolgozással. 

Milyen problémákat, kérdéseket tár a pedagógus a tanulók elé? Hogyan biztosítja azt, hogy a tanulók 

önálló munkavégzés során, az aktív tanulás módszereivel keressenek válaszokat? 

Saját múltunk értékeinek feltárása, téma feldolgozása párbeszédes formában, összefüggések 

megláttatása. 

Kérdésfeltevés 

Milyen problémákat, kérdéseket tár a pedagógus a tanulók elé? Hogyan biztosítja azt, hogy a tanulók 

önálló munkavégzés során, az aktív tanulás módszereivel keressenek válaszokat? 

Saját múltunk értékeinek feltárása, téma feldolgozása párbeszédes formában, összefüggések 

megláttatása. 

Értékelés 

Milyen eszközöket alkalmaz a pedagógus az értékelés során? Milyen szinteken valósul meg az 

értékelés? 

A foglalkozások levezetéssel, visszajelzésekkel, értékelésekkel érnek véget, itt a pedagógus és a 

diákok is megoszthatják gondolataikat, tapasztalataikat a foglalkozással kapcsolatban, értékes 

ötletek születhetnek ez által.  

A feladatlapok, versenyek során a tanulók azonnal visszajelzést kapnak teljesítményükről, 

munkájukról.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Tények, adatok használata 
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A játékos feladatok során a tanulók új információkhoz jutnak, a már meglévő ismereteik bővülnek, 

kiegészülnek. Az új információk feldolgozása egyénileg és csoportmunkában kerülnek 

feldolgozásra.  

Önálló munka és együttműködés 

A diákoknak önállóan és társaikkal együttműködve is kell feladatokat, kihívásokat megoldani, 

valamint saját megtapasztalásaik által is tudnak következtetéseket levonni, összefüggéseket 

megérteni. 

Régi és új koncepció megfogalmazása 

A témával kapcsolatos ismeretek bővülnek, kiegészülnek. A foglalkozás során a diákok elmélyülnek 

a helyi történelemben, ez által motiválttá válnak arra, saját maguk is elmélyüljenek egy adott téma 

iránt.  
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Témanapok a múzeumban - Kubikusok nyomában 
 

Érintett terület: Középiskolás korosztály, 9-12 osztály

Tartalmi fókusz:  Új ismereteket adó, meglévő ismeretekre épülő, lokálpatriotizmust 
erősítő élményalapú témanap a múzeumban (tartalma: hon és 
népismereti, életvitel és gyakorlati ismeretek, erkölcsi értékek, 
együttműködési készségek fejlesztése, kulturális örökségeink 
megismertetése) 

Kiemelt cél: Hagyományok ápolása, közösségfejlesztés

Módszer: Felfedeztető, alkotó, tevékenykedtető tanulás, projektmódszertan  

Időtartam: Alkalmanként 3* 60 perc, 3 alkalommal

 

Összegzés 

A foglalkozás kiállítással egybekötött, 

és különböző aktivitást igénylő, 

interaktív feladatokat foglal magába.  

Célja a mai kor fiataljainak bemutatni 

a kubikos élet mindennapjait, annak 

minden nehézségével és 

érdekességeivel, kulturális örökségünk 

megismertetése. 

A kubikos tevékenység a csongrádi 

települési értéktárban helyet foglaló 

kulturális örökségünk. 

A 19. század közepétől egyre nagyobb hatékonysággal sikerült megküzdeni az ármentesítés, 

csatornázás, út- és vasútépítés feladatával. E kor szülötte a kubikos, olyan vándormunkás, aki 

egyszerű kézi eszközökkel nagy mennyiségű földet mozgatott meg. Egy kubik 6,86 m3 föld volt, 

egy köbméter földet 15-16 talicskával lehetett elhordani. 

A kubikosság egyik legfontosabb kutatója Katona Imre, csongrádi születésű néprajzkutató volt. 

Csongrád kubikos város volt, a kubikos, napszámos családok a város több részén éltek.  

Kiállítás: a kiállítás 12 roll-upon mutatja be a kubikosok világát, melyek kivonatot képezve a téma 

feldolgozását segítik elő a diákoknak. 

Témakörök: 
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1. Bér-bérfizetés, munkaidő és teljesítmény, erőpróbák és virtuskodások a kubikmunkán 

2. Kubikos otthona és családja 

3. Kubikosok viselete 

4. Kubikosbálok 

5. Dohányzás és pipahuja a kubikmunkán 

6. Magyar kubikosdalok 

7. Rigmusmondó és versíró kubikosok, a kubikosélet szólásai 

8. A kubikos munkástelep és építményei, a kubikosok ideiglenes hajlékai 

9. Kubikostalicska 

10. Emberhámok és főbb típusai, kubikosnyakló, a kubikoskordé és a kordésmunka 

11. Baráber 

12. A „csikó” 

A foglalkozás részét képezik a kubikos talicska másolatok és a felvehető kubikos 

ruharekonstrukciók, melyek még élményszerűbbé teszik a foglalkozást. 

Ezen eszközöket felhasználva a diákok játékos feladatokat oldanak meg. 

A foglalkozások helyszíne a helyi múzeum, itt lehetőségünk nyílik a múzeumban megtalálható 

kubikos témához kapcsolódó tárgyi anyagok, dokumentumok betekintésébe. 

Tevékenységek: 

Talicskás ügyességi feladatok: a kubikos talicskáján vitte azokat az eszközöket, tárgyakat, melyek a 

hosszú távollét során szükségesek voltak a számára. 

Ehhez kapcsolódnak a diákok ügyességi feladatai, melyeket a talicskával kell megoldaniuk. 5 talicska 

és 5 felvehető viselet áll a diákok rendelkezésére, így a 20 fős létszámot további kiscsoportokra 

osztva valósulnak meg ezek a „versenyek”. 

Versenyszámok:  

- homokzsákok hordása akadálypályán keresztül 

- talicska kitartása 

- egy üres talicska súlyának a megbecslése homokzsákokkal 

A sorversenyek is a diákok fejlesztését célozzák meg.   

Körös-torok, Tiszagát „makett” megépítése a múzeum udvarán, 2x3 méter alapterületen, 

homokból, cseréplécből. A diákok közösen dolgozzák és valósítják meg az elképzelésük szerint a 

makettet, a megadott alapanyagokból.  

Ez a feladat a csapatmunkát és a térlátást is fejleszti.  

Kubikos tarhonya főzése - a kubikosok maguk készítették ételüket, jellegzetes kubikos étel. 
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Kubikos tarhonya főzése a diákok koordinálásával, készítés közben a kubikos közösségi élet 

felelevenítése. 

 

Cél és várható eredmény 

Cél: a formális oktatás során átadott ismeretek elmélyítése, a tanultak könnyebb megértése, 

élmény alapú új ismeretek megszerzése. 

Lokálpatriotizmus elmélyítése, múlt értékeinek feltárása, helytörténet megismertetése. 

Várható eredmény: a diákokban erősödik a lokálpatriotizmus, felkel érdeklődésük a 

helytörténet, a kulturális örökség iránt, erősödik bennük a múlt és egymás iránt való tisztelet. 

Óraszám 

Alkalmanként 3* 60 perc, 3 alkalommal 

Tantárgyi kapcsolatok 

Történelem, hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, életvitel 

és gyakorlati ismeretek 

Kompetenciák, készségek, képességek 

Fizikai erő, kézügyesség, kreativitás, térlátás, egyensúly érzék, együttműködő képesség, 

kooperációs készség, meglévő tudás alkalmazása 

Előkészületek 

A foglalkozáshoz szükséges a megfelelő szakirodalmi háttér 

Katona Imre írásai nyomán, a kubikosság témájában való elmélyülés, ehhez nyújt segítséget 

a foglalkozáshoz kapcsolódó kiállítás is, mely kivonatot képez e szakirodalomból. 

A szakirodalom megfelelő szintű elsajátítása után sikeresen adaptálhatjuk a foglalkozást.  

Eszközök és anyagszükséglet 

A tematika megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközöknek és anyagoknak a 

felsorolása. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, át kell gondolni, hogyan 

változtathatók meg a tevékenységek úgy, hogy a hozzáférhető eszközök és anyagok 

felhasználása mellett a didaktikai célok ne sérüljenek.  

Eszközök: 12 roll-upból álló kiállítás; kubikos talicska; felvehető kubikos viselet; normál 

cserép léc; bánya homok; gyalult palló; kubikos tarhonyához alapanyagok; (liszt, 

vöröshagyma, só, kolbász, tarhonya, krumpli, pirospaprika, zsír, kenyér); műanyag tál+ 

evőeszközök, pohár; jutazsák (homokzsák) 

A kiállítás, a kubikos talicskák és a felvehető viseletek a múzeum tulajdonát képezik, ezek 

kölcsönözhetők, így bárhol megvalósítható a foglalkozás.  
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A feladatok és az akadálypálya az adaptációk során, a korosztályi sajátosságoknak 

megfelelően változtathatók.  

Források  

Katona Imre: Bér - bérfizetés, kereseti és megélhetési viszonyok kubikmunkán 

Katona Imre: A baráber 

Katona Imre: A "csikó" 

Katona Imre: A csongrádi kubikosság 

Katona Imre: Dohányzás és pipahuja kubikmunkán 

Katona Imre: Az emberhámok főbb típusai és a kubikosnyakló 

Katona Imre: Erőpróbák és virtuskodások kubikmunkán 

Katona Imre: A kubikos munkástelep és építményei 

Katona Imre: A kubikos otthona és családja 

Katona Imre: Kubikosásó és az ásózás 

Katona Imre: Kubikosbálok 

Katona Imre: A kubikosélet szólásai 

Katona Imre: A kubikoskordé és a kordésmunka 

Katona Imre: A kubikosok ideiglenes hajlékai 

Katona Imre: A kubikosok táplálkozása, különös tekintettel Csongrád földmunkásaira 

Katona Imre: A kubikosok viselete 

Katona Imre: A kubikostalicska és a talicskásmunka 

Katona Imre: Magyar kubikosdalok 

Katona Imre: A magyar kubikosok élete 

Katona Imre: Munkaidő és teljesítmény kubikmunkán 

Katona Imre: Rigmusmondó és versíró kubikosok 

Ötletek, tippek, változatok 

A megvalósítás során minden tematikát legalább egy intézményben kipróbálnak a fejlesztő 

munka során. Egyes tematikákat több intézményben is kipróbálnak, különböző céloknak és 

tanulói igényeknek megfelelően adaptálva. Ennek nyomán az eredeti leíráshoz további 

javaslatok érkeznek. Ennél a pontnál a megvalósítást követő javaslatok kerülnek bemutatásra. 

A tematikák kipróbálásának tapasztalataira épülnek a tippek.  

Az ötletek az adaptációt segíthetik, míg a változatok egy része arra indít, hogy a tematikát 

tágabb időkeretben, esetleg projekt kontextusában valósítsák meg. 
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1. „XXI. századi kubikos öttusa”  
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

A tematika mindegyik része igyekszik olyan problémákból kiindulni, amelyek a tanulók számára 

érdekes és megtapasztalható kérdések felvetését segítik.  

Fejlesztési célok 

Meglévő ismeretek bővítése, új ismeretek átadása, közösségfejlesztés 

Tevékenységek 

A középiskolás korosztály már rendelkezik olyan alaptudással, melyre lehet építeni a foglalkozás 

során, aktív részvételre motiválhatók. 

Ráhangolódás, témafelvezetés. (15 perc) 

Múzeum bejárása, a múzeumban lévő, kubikossághoz kapcsolódó tárgyak, dokumentumok bemutatása (35 perc): 

- Katona Imre munkásságának és a kiállítás a foglalkozáshoz kapcsolódó részének ismertetése a 

diákokkal aktív párbeszédes formában, feladatlapokkal, csoportmunkában: 

- Kubikos otthona és családja 

- Kubikosok viselete 

- Kubikostalicska 

Emberhámok és főbb típusai, kubikosnyakló, a kubikoskordé és a kordésmunka. (45 perc) 

Talicskás játékos ügyességi verseny. (65 perc) 

Diákok kiscsapatokra bontása után játékos sorverseny, melynek keretén belül a talicskákkal kell 

különböző feladatokat teljesíteni:  

- homokzsákok hordása akadálypályán keresztül: homokzsákokkal megpakolt talicskával kell 

végig menni az akadálypályán, aki elhagy homokzsákot időbüntetést kap 

- talicska kitartása 

- egy üres talicska súlyának a megbecslése homokzsákokkal 

A versenyszámokban pontokat kapnak a csapatok, a legtöbb pontot elérő csapat lesz a győztes. 

Levezetés, visszajelzések, értékelések (20 perc) 

A tevékenységek kisebb-nagyobb módosításával (például más feladattípus kitűzése) a tematika úgy 

adaptálható, hogy egy adott tanulócsoport igényeinek jobban megfeleljen. 

 

2. ”Ki a Tisza vizét…” 
Tevékenységek 
Ráhangolódás, témafelvezetés. (15 perc) 

A múzeumban található, kubikossághoz kapcsolódó tárgyak, dokumentumok bemutatása. (20 perc) 
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A kiállítás a foglalkozáshoz kapcsolódó részének ismertetése a diákokkal aktív párbeszédes 

formában, feladatlapokkal, csoportmunkában: 

- Bér, bérfizetés, munkaidő és teljesítmény, erőpróbák és virtuskodások a kubikmunkán. 

- Dohányzás és pipahuja a kubikmunkán. 

- A kubikos munkástelep és építményei, a kubikosok ideiglenes hajlékai. 

- Baráber 

A „csikó” (45 perc) 

Körös-torok, Tiszagát „makett” építése a múzeum udvarán, 2x3 méter területen, homokból, cseréplécből. (75 perc) 

A diákok közösen dolgozzák és valósítják meg az elképzelésük szerint a makettet, a megadott 

alapanyagokból.  

Levezetés, visszajelzések, értékelések. (25 perc) 

 

3. “Edd meg, amit főztél!”- kubikos tarhonya főzés 
Tevékenységek 
Ráhangolódás, témafelvezetés. (20 perc)  

Kubikos tarhonya elkészítése (90 perc), közben: 

A kiállítás foglalkozáshoz kapcsolódó részének ismertetése a diákokkal aktív párbeszédes 

formában, feladatlapokkal, csoportmunkában: 

- Kubikosbálok 

- Magyar kubikosdalok 

Rigmusmondó és versíró kubikosok, a kubikos élet szólásai (40 perc) 

A diákok maguk között osztják fel a főzési feladatokat, a foglalkozás vezetője és a pedagógus csak 

koordináló szerepet tölt be.  

Levezetés, visszajelzések, értékelések (30 perc) 

 

Tanári tevékenységek 
Motiváció, ráhangolás, képessé tétel 
Hogyan kelti fel és tartja meg a pedagógus a tanulók érdeklődését a téma iránt? 

A saját múltunkból, örökségünkből választott témával, mellyel könnyen tud azonosulni a diák, 

valamint a pedagógus motiváltsága és lelkesedése is fent tudja tartani a tanulók érdeklődését. 

Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók figyelme a témára koncentrálódjon? 

Azzal éri el a pedagógus, hogy érdekes, sokszínű, változatos feladatokkal, aktivitást igénylő 

munkaformákkal tervezi meg a foglalkozásokat. 
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Hogyan éri el a pedagógus, hogy a tanulók készen álljanak a célzott problémával való találkozásra 

és a témában való elmélyülésre? 

Minden foglalkozás ráhangolódással, témafelvezetéssel kezdődik, mely bemelegíti, energetizálja a 

tanulókat. A hatékony ráhangoló feladat előkészíti a foglalkozás anyagát, kapcsolódik a témához. 

Hogyan hozza helyzetbe a pedagógus a tanulókat ahhoz, hogy képesek legyenek a kitűzött feladatot 

megoldani? 

Meglévő tudásra építve, saját ismereteket felhasználva, kooperatív csoportmunkával, téma 

feldolgozással. 

Kérdésfeltevés 
Milyen problémákat, kérdéseket tár a pedagógus a tanulók elé? Hogyan biztosítja azt, hogy a tanulók 

önálló munkavégzés során, az aktív tanulás módszereivel keressenek válaszokat? 

Saját múltunk értékeinek feltárása, téma feldolgozása párbeszédes formában, összefüggések 

megláttatása. 

Értékelés 
Milyen eszközöket alkalmaz a pedagógus az értékelés során? Milyen szinteken valósul meg az 

értékelés? 

A foglalkozások levezetéssel, visszajelzésekkel, értékelésekkel érnek véget, itt a pedagógus és a 

diákok is megoszthatják gondolataikat, tapasztalataikat a foglalkozással kapcsolatban, értékes 

ötletek születhetnek ez által.  

A feladatlapok, versenyek során a tanulók azonnal visszajelzést kapnak teljesítményükről, 

munkájukról.  

Tanulói tevékenységek, tanulók bevonása 

Tények, adatok használata 

Katonai Imre munkásságát felhasználva a tanulók új információkhoz jutnak, a már meglévő 

ismereteik bővülnek, kiegészülnek. Az új információk feldolgozása csoportmunkában szövegértési 

feladatokon keresztül kerülnek feldolgozásra.  

Önálló munka és együttműködés 

A diákoknak önállóan és társaikkal együttműködve is kell feladatokat, kihívásokat megoldani, 

valamint saját megtapasztalásaik által is tudnak következtetéseket levonni, összefüggéseket 

megérteni. 

Régi és új koncepció megfogalmazása 
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A témával kapcsolatos ismeretek bővülnek, kiegészülnek. A foglalkozás során a diákok elmélyülnek 

a helyi történelemben, ez által motiválttá válnak arra, saját maguk is elmélyüljenek egy adott téma 

iránt 
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A projekt keretében megvalósított foglalkozások tematikáinak kidolgozói 

 
Anyanyelvi kompetenciát fejlesztő disputa szakkör - Kissné Kocsis Marianna (Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium) 

Az én pénzem - Pleva Gyuláné (Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú 
Művészeti Iskolája) 

Boldogasszony kiskertje - Molnár Katalin Mária (Csongrádi Óvodák Igazgatósága Templom Utcai „Delfin” Tagóvodája) 

Dráma team - Gál József (Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája, Csanytelek) 

Egészséghét - Györgyiné Felföldi Éva (Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája, 
Csanytelek) 

Egészséghét - Tormáné Németh Piroska (Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája 

Egészségnevelés - Bodák-Gyovai Gyöngyi (Csongrádi Óvodák Igazgatósága Templom Utcai „Delfin” Tagóvodája) 

Ezt én is tudom - Bárány-Vincze Zsófia (Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és 
Alapfokú Művészeti Iskolája) 

Gó szakkör - Tábori Levente (Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium) 

GREEN Picik - Kocsisné Szentesi Ilona (Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és 
Alapfokú Művészeti Iskolája) 

Hagyományok ápolása - Tóth Zoltán (Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Sághy Mihály Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma) 

Informatikai eszközökkel támogatott felzárkóztató foglakoztatás - Fekete Ildikó (Kozmutza Flóra Általános és Szakiskola 
Csongrádi Tagintézménye) 

„Kalandra fel!”- Kulturális óra a könyvtárban - Rédei Adrienn (Csemegi Károly Könyvtár) 

Kertészkedés - Ujváriné Hegedűs Edit (Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és 
Alapfokú Művészeti Iskolája) 

Kulturális óra -„Mesék szárnyán”- Rédei Adrienn (Csemegi Károly Könyvtár) 

Kulturális óra a könyvtárban – Barangolás a könyvek birodalmában - Szabadkainé Paupa Dóra (Csemegi Károly Könyvtár 

Legyél Te is felfedező! - Kovács Andrea/Veres-Bózsó Erzsébet (Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László 
Általános Iskolája, Csanytelek) 

Léleksimogató - Gulyásné Forgó Eszter (Csemegi Károly Könyvtár) 

Mindennapok iskolája - Kacziba Erzsébet Ildikó (Kozmutza Flóra Általános és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye) 

Modellező Faipari Szakkör - Valkai István (Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Sághy Mihály Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma) 

Múltunkban a jövőnk - Varga Zsuzsanna/Nagy Erzsébet (Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános 
Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája) 

„Nyitott világ”- Kulturális óra a könyvtárban - Illés Péter (Csemegi Károly Könyvtár) 

Nyuszi ül a fűben - Kókainé Vincze Éva (Művelődési Központ és Városi Galéria, Csongrád) 

Személyiségfejlesztő és a beilleszkedést segítő foglalkozássorozat - Busa Réka (Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János 
Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája) 

Szövegértés fejlesztő, szövegalkotó pálya-orientációs foglalkozássorozat - Busa Réka (Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli 
János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája) 

Témanapok a múzeumban- Kubikusok nyomában - Németh Dóra (Tari László Múzeum) 
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Témanapok a múzeumban- Mátyás király udvarában - Németh Dóra (Tari László Múzeum) 

The world of animals témahét (angol nyelv) - Leirerné Katona Ágnes (Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium) 

„Tudóskák” tehetséggondozó kiscsoport - Szinné Túri Anikó (Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános 
Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája) 

Ünnepekhez kapcsolódó témanapok - Németh Dóra (Tari László Múzeum) 

Ünnepekhez kapcsolódó témanapok - Roszik Éva (Csongrádi Óvodák Igazgatósága Széchenyi Utcai „Gézengúz” 
Tagóvodája) 

Ünnepváró - Torma Imre (Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája) 

Zöldnap - Kádár Andrea Mária (Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája) 


