
SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

A 2. ÉVFOLYAM

hOL ÉLüNK A FÖLDÖN?
KOntinEnsEK, OrszágOK, várOsOK, EmBErEK

Készítette: Korda sándorné takáts rita
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. a) földönkívüli

A) A tanító bevezeti a tanulókat a keretjátékba.
Egy Földönkívüli képének összekevert darabjait 
látjátok a táblára tapasztva. Próbáljuk meg össze-
állítani a képet úgy, hogy mindenki egy darabot a 
helyére tehet.
Ha elkészült, adhatunk neki egy nevet. 
 10 perc

Vizuális nyelv alapele-
meinek tudatos hasz-
nálata

Frontális – kirakós 
játék

tábla, Blue tack, 
Földönkívüli képe 
darabokra vágva

B) A tanulók rajzot készítenek az elképzelt lényről.
Rajzoljátok le, hogyan néz ki szerintetek egy Föl-
dönkívüli. Mutassuk meg egymásnak az elkészült 
képeket! *
 10 perc

Vizuális nyelv alapele-
meinek tudatos hasz-
nálata 

Frontális – egyéni 
munka, rajzolás

papír, színes ce-
ruza

C) Megbeszélik elképzelésüket a lényről.
Beszélgessünk arról, szerintetek hogyan néz ki egy 
Földönkívüli! *
 10 perc

Kreatív gondolkodás
Konvertáló képesség

Frontális – beszélgetés P1 (Milyen a Föl-
dönkívüli?)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) Játék az érzékszervekkel: fül

A) A tanulók az utca hangjait hallgatják.**
Menjünk ki az iskola elé, vagy ahol elég, nyissunk 
ablakot. Füleljünk, hallgatózzunk!
Milyen zajokat hallunk? ¢
 5 perc

Különböző érzékszervi 
észlelések tudatosítása

Frontális – egyéni 
megfigyelés

B) Játszanak a hangjukkal. **
Próbáljuk meg megjeleníteni együtt azt a „hang-
képet”, amit reggelente az utcán hallunk! Miket 
hallhatunk kinn? ¢
 10 perc

Kreativitás
Kommunikáció

Frontális – dráma P2 (Játék a han-
gokkal)

II. b) Játék az érzékszervekkel: orr

A) Kellemes és kellemetlen szagokat gyűjtenek pár-
ban.
Gyűjtsetek párokban kellemes és kellemetlen sza-
gokat. Ne felejtsétek el, hogy egy Földönkívülinek 
érdekes lehet az is, ami nekünk kellemetlen (pl. 
szemétlerakó). ¢
 5 perc

Problémamegoldó gon-
dolkodás
Rendszerező képesség

Páros munka 
– megbeszélés
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) A tanulók megpróbálják kitalálni milyen illatot sza-
golnak.¢
Hoztam üvegbe zárva néhány illatmintát. Adjátok 
körbe csukott szemmel, és találjuk ki, hogy mi lehet 
az üvegben. Csak akkor mondjátok ki hangosan az 
ötleteiteket, ha szólok, hogy körbeért az üveg (vi-
rág, fűszerek, alom vagy szalma stb.).
 5 perc

Különböző érzékszervi 
észlelések tudatosítása

Frontális – felfedezés szagminták üve-
gekben

II. c) Játék az érzékszervekkel: bőr

A) A tanulók eljátsszák, hol járnak, mit lehet ott érez-
ni a bőrükön.***
Együtt fogunk táncolni, így próbáljuk megmu-
tatni vendégünknek, hogy milyenek azok a földi 
dolgok, amelyeket csak a bőrünkkel és a tapintá-
sunkkal érzékelünk. Amíg szól a zene, mindenki 
táncolhat, ha megáll a zene, mindenki kővé der-
med, és mondok egy új dolgot, amit eltáncolunk. 
Vigyázzatok, hogy ne ütközzetek össze táncolás 
közben! (mocsár, tüskés bozót, simogató szellő, víz 
alatti lebegés, eső mossa az arcunkat, fetrengés a 
hóban stb.)
 10 perc

Nonverbális kommuni-
káció

Frontális – dráma zene, magnó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. d) Játék az érzékszervekkel: bőr-tapintás

A) Vakjátékot játszanak tárgyak tapogatásával****
Az emberek az információik nagy részét a látáson 
keresztül szerzik a világról. Próbáljuk ki, hogy mi-
lyen nehéz, ha nem működik a szemünk.
A zsákomban különböző tárgyak vannak. Próbáljá-
tok meg tapogatással kitalálni, mik lehetnek ezek, 
ne vegyétek elő a zsákból, és csak akkor találgassa-
tok hangosan, ha mindenkinél járt már a zsák. ¢
 10 perc

Különböző érzékszervi 
észlelések tudatosítása
Tolerancia

Frontális – játék tapogatható tár-
gyak

B) Vakjátékot játszanak egymás arcának tapintásá-
val.****
Csukjátok be a szemeteket, párokba foglak titeket 
állítani. A párotok arcának tapintásával próbáljá-
tok kitalálni, hogy ki az. ¢
 10 perc

Különböző érzékszervi 
észlelések tudatosítása 
Együttműködés
Tolerancia

Frontális – játék
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. e) Játék az érzékszervekkel: szem

A) Megtapasztalják, milyen a világ egy szemmel ér-
zékelve.
Kipróbálhatjuk, hogy milyen furcsa lenne, ha csak 
egy szemmel látnánk. Formázzatok a kezetekből 
kis látcsövet. Ezen keresztül kukucskálva kémlel-
jetek körbe a teremben, és próbáljátok megállapí-
tani, hogy milyen messze vannak a tárgyak.
Felváltva csukjuk be hol egyik, hol másik szemün-
ket, hogyan mozog a kép?
Gyűjtsünk össze néhány dolgot, amibe nem sza-
bad belenéznünk, mert megsérülhet a szemünk! 
(hegesztésnél ívfény, Nap, vaku)
 5 perc

Különböző érzékszervi 
észlelések tudatosítása
Empátia

Frontális – felfedezés
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. f) növények

A) A tanulók a kezeikkel, imitálják a növények moz-
gásait.
Mostantól Földönkívüli vendégünket megismer-
tetjük az élőlényekkel. Elsőként a növényekről 
fogunk játszani. A kezünkkel fogjuk eljátszani, ho-
gyan bújik ki egy magból a csíra, lesz hajtás, bont 
leveleket és szirmokat, hogyan fonódnak indái, 
kacsai; és aztán hogyan hervad el, és születik újra, 
meg újra. Azután egész testünkkel játszunk egy 
erdőt, falevelei hogyan zizegnek a szélben, ágait 
hogyan hajlítja a szél, hogyan tépázza a vihar. Itt 
nyugodtan használhatjuk az előzőekben megis-
mert zajokat.***
 5 perc

Nonverbális kommuni-
káció

Frontális – dráma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. g) állatok

A) A tanító vezetésével szoborjátékot játsszanak.
Állatokról fogunk játszani, megmutatjuk őket a 
Földönkívülinek úgy, hogy saját testünkkel jele-
nítjük meg. Háttal állok nektek, és azt mondom: 
Szobrocskáim, szobrocskáim, változzatok valami-
vé, és mondok egy állatot. Mikor megfordulok, ké-
szítsétek el annak az állatnak a szobrát. Ha tapso-
lok, keltsétek életre az állatot, és próbáljátok meg 
a hangját is utánozni. Mikor újra tapsolok, megint 
dermedjetek szoborrá.
Később lehet helyettem más a „mondó”.
Először próbáljunk meg Magyarországon élő vad-
állatokat, esetleg háziállatokat mondani (pl.: rétisas, 
szarvas, béka, nyúl, csiga, sün, pillangó, vaddisznó, 
gólya, mókus).***
 15 perc

Együttműködés
Kreativitás

Frontális – dráma

II. h) Ember

A) Érzéseket gyűjtenek.
Gyűjtsetek össze néhány olyan érzelmet, tulajdon-
ságot vagy szokást, amelyek közösen jellemeznek 
minden embert (pl. anya-gyerek szeretet, táplálko-
zás, alvás, sírás, nevetés)!
Gyűjtsünk olyanokat is, amelyek különböznek (pl. 
öltözködés, lakóhely)!
 10 perc

Tolerancia
Összefüggés-kezelő 
képesség

Frontális 
– megbeszélés, 
szemléltetés

P3 (Emberek)
bemutatandó 
képek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) Daltanulással bemutatják az ember és a természet 
kapcsolatát.
Megmutathatjuk a Földönkívülinek, hogy az em-
ber hogyan használja fel a természet kincseit. Meg-
tanulunk és eljátszunk neki egy dalt arról, hogy 
hogyan lesz a búzából kenyér az asztalunkon. Fi-
gyeljétek meg, hogy kik a szereplők, és mit csinál-
nak, mert ezután választhattok szerepet. Bemuta-
tom a dalt.
 10 perc

Együttműködés
Zenei interpretáció

Daltanulás, dráma D1 (A part alatt) P4 (A part alatt)

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) összegzés

A) Értékelésként megkezdett mondatokat fejeznek 
be.
Mindenki írjon le egy papírra egy olyan dolgot a 
világból, amit szeret, hogy úgy van, és egy olyat, 
amit nem. Bármi lehet ez, személyes vagy minden-
kit érintő dolgok.
Reméljük, a Földönkívüli jó hírünket kelti a világ-
ban, és később is idelátogatnak majd néhányan 
más bolygókról. Mit szeretnétek, hogy mi legyen 
még akkor is így a Földön? Fejezzétek be a követ-
kező mondatot:
„Én azt szeretném, ha a Földön megmaradna…”
„Én azt tehetem, hogy ez megmaradjon…”
 10 perc

Személyes felelősség
Értékmegőrzés

Frontális – egyéni 
munka, beszélgetőkör

papír, ceruza
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) Földgömb-puzzle
A kezdéshez hasonlóan egy szétdarabolt képet fo-
gunk összerakni, de most az egyes részeket szét-
osztjuk, és mindenki ráírhatja a képre azt, amit 
szeret a Földön (lásd az előző feladatot). Ez a mi 
útravaló ajándékunk a Földönkívülinek.
 10 perc

Szintetizálás
Önismeret

Frontális – egyéni 
munka, kirakós játék

tábla, Blue tack, 
Föld képe dara-
bokra vágva, ce-
ruza

C) Búcsúlevél
Egy nagy lapra mindenki ráírhatja azt, amit szeret 
a Földön (lásd az előző feladatot). Ez a mi útravaló 
ajándékunk a Földönkívülinek.
 10 perc

Önismeret Frontális – egyéni 
munka, írás

csomagolópapír

D) Csoportos szoboralkotás arról, hogy hogyan érez-
ték magukat a gyerekek a foglalkozáson.   
 5 perc

Nonverbális kommuni-
káció

Dráma
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Mellékletek
P1 hogyAn néz KI A földönKívülI?

A következőket beszéljük meg a tanulókkal!
Sokan kutatják a Földön kívüli életet, ám tudományos bizonyítékot 
eddig nem találtak a kutatók. Van, aki hisz bennük, és van, aki nem. 
Mi most mégis erről a lényről fogunk játszani, és ha számotokra is 
elfogadható, akkor egyezzünk meg abban, hogy hozzánk érkezett 
vendégségbe. A mi segítségünket kéri, hogy tanítsunk meg neki 
fontos dolgokat a Földről. Próbáljunk meg hiteles képet kialakítani 
magunkról, tehát nyugodtan beszélhetünk neki a problémáinkról 
és a rossz dolgokról is, de azért mutassunk meg neki minél több 
érdekes, értékes és szép dolgot.

Milyen érzékszervei vannak a Földönkívülinek?*

Ahonnan ő jött, ott teljesen más külső körülmények vannak, és fo-
kozatosan szokik csak hozzá a földi körülményekhez, először nem 
ért minket, csak az arckifejezéseinket érti. Mik azok a szavak nél-
küli érzések, amelyeket mindenhol a világban ugyanúgy fejez ki az 
arcunk? (sírás, nevetés)

A Földönkívüli is az érzékszervein keresztül nyer benyomásokat a 
külvilágból, ezért ezek alapján fogunk haladni az ismerkedésben. 
Először a testével érzékeli a külső hőmérsékletet.

Hova érkezhetett, ha meleget érez? (sivatag, fűtött szoba, tűzhányó, 
istálló szalmája stb.)

Hova érkezhetett, ha hideget érez? (Déli-sark, tenger, hűtőház stb.) 

p2 játék A hAngokkAl

Mutassunk meg a hangunkkal más helyeket is a Földönkívülinek. 
Pl.: erdő, dzsungel, vízesés, óceán, tűzhányó kitörése, szélvihar 
a sivatagban; városok zaja, baromfiudvar, közlekedési dugó, egy 
gyár, piac, háború, tömeg morajló imádkozása stb. ** 
A játékot izgalmasabbá tehetjük, ha a hangkoncert hangerejének 
változtatását bárki irányíthatja a csoportból úgy, hogy ha leguggol, 
halkítanunk kell, ha felemeli karját, hangosítunk. Nem kell külön 
karmester, a játék során spontán módon bárki magára vállalhatja 
az irányító szerepét.

p3 eMberek

Kezdjük néhány kép bemutatásával a különböző nagyrasszokhoz 
tartozó embertípusokról. Beszéljük meg, hogy mindannyian egy 
fajhoz tartozunk, és bár eredetileg a Föld különböző helyein él-
tünk, ma már a földrajzi és biológiai keveredés természetes.

p4 A pArt AlAtt

Egy-egy tevékenységre többen is jelentkezhetnek, az lenne jó, 
ha mindenki dolgozna. A dalt úgy tanítjuk meg hallás után, hogy 
közben végezzük a dalban megjelölt tevékenységeket. A gyerekek 
számára idegen kifejezéseket a hagyományos szövegfeldolgozás 
bármely szómagyarázati módszerével végezhetjük.



SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

A 2. ÉVFOLYAM

MÁS NÉPEK SZOKÁSAI
KOntinEnsEK, OrszágOK, várOsOK, EmBErEK

Készítette: Bánki vera
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 7–8 évesek

Ajánlott időkeret 2×45 perc

A modul közvetlen célja Más kultúrák megismerése: hétköznapok, szokások, ünnepek

A modul tartalma Köszönés, étkezés, lakóhely, zene, tánc, illemszabályok más népeknél és nálunk.  

Megelőző tapasztalat Magyar népviseleti ruhák, vagy ezek képeinek megtekintése

Ajánlott továbbhaladási irány Régi korok szokásainak, ünnepeinek megismerése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: identitásvédő motívumok, önbizalom, befogadói készség

Kognitív kompetencia: kommunikatív képességek, ismeretszerző képesség, összefüggés-kezelő képesség

Szociális kompetencia: kulturális relativitás, szociális érzékenység, empatikus készség, tolerancia, együttműkö-
dés

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek, Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: irodalom, ének-zene

Modulokhoz: A föld, amelyen élünk, Más népek játékai

Támogatórendszer Néptánc archívum, http://www.zti.hu/tanc/tanc.htm
Miillik honlap, http://www.miillik.hu/koszontes.html
Kézzel, pálcikával, kenyérrel http://www.vagy.hu/cikk.php?id=5136
Világok hangja. Világzenei cd. Budapest, 2000, Fonó kiadó.
Weöres Sándor – Károlyi Amy: Hetedhét ország. Budapest, 1975, Kossuth Könyvkiadó.
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MódszertAni Ajánlás

A modul a második félév vége felé ajánljuk feldolgozásra. 

Ha az osztályban velünk élnek más kultúrából érkezettek, használ-
juk ki tudásukat, bátorítani őket, hogy mutassanak kultúrájukból 
többet, amíg itt tanulnak. Meséljenek szokásaikról, tanítsanak meg 
egy népdal, egy játékot a magyar gyerekeknek. A megismerés út 
ahhoz, hogy jobban elfogadjuk, befogadjuk, megkedveljük a mási-
kat. A másmilyen nem értékmérő! 

Ebben a modulban azért foglalkozunk elsősorban a nagyon távoli, 
a magyartól nagyon idegen kultúrákkal, mert a kicsiknek ez jobban 
fölfogható, mint az árnyalatnyi különbség.

A modul több feladata igényel előzetes felkészülést a pedagógus-
tól.

Egy Földet ábrázoló térképen megkereshetjük, jelölhetjük a gyere-
kekkel a modulban előforduló helyszíneket.
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. a) népek, nemzetek

A) A gyerekek megtanulnak egy magyar és egy más 
nemzet körtáncát.
 15 perc

Hangulati előkészítés
Mozgásutánzás
Ritmusérzék

Frontális – közös 
mozgás 

P1 (Táncok)
zenei felvételek, 
cd-lejátszó

B) A tanító különböző nemzetiségű és különböző 
népviseletbe öltözött emberek képeit mutatja be. 
Minden gyerek választ egyet, és elmondja, hogy 
miért ezt választotta.

 10 perc

Hangulati előkészítés
Szóbeli kifejezőkészség
Empátia

Frontális – 
beszélgetőkör 

különböző 
nemzetiségű és 
különböző nép-
viseletbe öltözött 
emberek képei 
(annyi, ahány 
gyerek van)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) hogyan köszönnek az emberek?

A) A gyerekek jelmezekbe öltöznek, és a jelmezeknek 
megfelelően köszönnek egymásnak.

 15 perc

Rögtönzés
Empátia
Tolerancia
Együttműködés
Kapcsolatépítés

Frontális – játék jelmezek, ron-
gyok, sála, sapkák, 
kalapok stb.

P2 (Jelmezes kö-
szönés)

B) A gyerekek kártyákon köszönésformák leírá-
sát húzzák ki, és megkeresik azt a társukat, aki 
ugyanúgy köszön, mint ők.

 12 perc

Információszerzés
Értő olvasás
Tolerancia
Kapcsolatépítés 
Együttműködés

Frontális 
osztálymunka – játék

a tanító által előre 
elkészített szöveg-
kártyák

P3 (Köszönő-já-
ték)

II. b) hogyan, mivel eszünk?

A) A gyerekek szimpátia alapján csoportokat alkot-
nak. A csoportok eljátsszanak egy étkezést. A je-
lenetbe belecsempésznek két-három illetlenséget. 
A gyerekek szerepcserével eljátsszák az illő visel-
kedést.

 20 perc

Kultúrált viselkedés 
elsajátítása
Megfigyelőképesség
Összefüggés-kezelő 
képesség
Tolerancia
Empátia
Együttműködés

Csoportmunka 
– szituációs játék 

P4 (Hogy illik 
enni?)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) A gyerekek szimpátia alapján csoportokat alkot-
nak. A csoportok evéshez használt eszközöket cso-
portosítanak és próbálnak ki.

 12 perc

Kulturált viselkedés 
elsajátítása
Megfigyelőképesség
Összefüggés-kezelő 
képesség
Finommozgás

Csoportmunka 
– megbeszélés

tányérok, evőesz-
közök, evőpálcika, 
szalvéták

P5 (Mivel 
eszünk?)

C) A tanító felolvas egy részletet az Alice Csodaor-
szágban című könyvből, majd eléneklik a Tik csak 
esztek, isztok című dalt. A gyerekek arról mesél-
nek, hogy náluk otthon milyen étkezési szokások 
vannak, mit illik és mit nem.
 12 perc

Élmények és ismeretek 
előhívása
Szóbeli kifejezőkészség
Tolerancia

Frontális – 
beszélgetőkör

P6 (Bolondok 
uzsonnája)

II. c) házak, lakhelyek, járművek

A) A tanító házak, lakhelyek képeit mutatja. Minden 
gyerek kiválaszt egy képet, és elmondja, hogy mi-
ért tetszik neki, miért laknak benne szívesen.
 10 perc

Érzések előhívása
Szóbeli kifejezőkészség
Empátia

Frontális – 
beszélgetőkör

házak, lakhelyek 
képei

P7 (Házak, lak-
helyek, jármű-
vek)

B) A tanító tájak, városok, házak, járművek képeit 
mutatja. A gyerekek csoportosítják a képeket asze-
rint, hogy szerintük melyik való egy tájegységről. 
Az összetartozó képeket felragasztják egy karton-
ra.
 10 perc

Rendszerezés
Megfigyelés
Összefüggés-kezelő 
képesség
Együttműködés

Kooperatív – 
strukturált rendezés 

házak, lakhelyek, 
tájak, városok, 
járművek képei, 
ragasztó

P7 (Házak, lak-
helyek, jármű-
vek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

C) A tanító tájak, városok képet mutatja. A gyerekek 
olyan házat vagy járműveket rajzolnak, terveznek, 
amelyet szerintük azon a területen használhat-
nak.
 15 perc

Alkotás
Kreativitás
Összefüggés-kezelő 
képesség

Frontális – egyéni 
feladatmegoldás

rajzlap, színes ce-
ruza, zsírkréta 

tájak, városok 
képei, gyurmara-
gasztó

II. d) zenék 

A) A tanító különféle népzenei felvételeket mutat 
be. A gyerekek az alapján alakítanak csoportokat, 
hogy melyik zene tetszett neki.  A csoportok az 
adott zenére táncot találnak ki, és ezeket bemutat-
ják egymásnak.
 20 perc

Együttműködés
Zenei hallás
Ritmusérzék
Kreativitás
Mozgásutánzás

Csoportmunka 
– közös mozgás

P8 (Táncok)
zenei felvételek, 
cd-lejátszó

B) A gyerekek összehasonlítják más népek zeneit né-
hány magyar népzenei felvétellel.
 15 perc

Zenei hallás fejlesztése
Megfigyelőképesség
Szóbeli kifejezőkészség

Frontális – bemutatás, 
beszélgetés

népzenei felvéte-
lek, cd-lejátszó

C) A gyerekek táncfelvételeket vagy táncosokat ábrá-
zoló képeket párosítanak a zenékkel.

 15 perc

Zenei hallás fejlesztése
Megfigyelőképesség
Kreativitás

Frontális – bemutatás, 
beszélgetés

P9 (Párosítás)
Filmrészletek, 
videó vagy dvd-
lejátszó vagy ké-
pek táncosokról, 
zenei felvételek, 
cd-lejátszó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. a) Milyen szokásokat ismersz?

A) A gyerekek arról mesélnek, hogy más népek szo-
kásai közül miket ismernek.

 12 perc

Ismertek előhívása
Szóbeli kifejezőkészség
Empátia
Tolerancia

Frontális – 
beszélgetőkör 

P10 (Milyen szo-
kásokat ismersz?)

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) bemutatkozom

A) A gyerekek megtanulják a Hetedhét ország című 
vers egy-egy részletét, illusztrációkat készítenek 
hozzá és előadják.

 25 perc

Verstanulás
Emlékezet
Kreativitás
Alkotókészség

Frontális – egyéni 
feladatmegoldás, 
bemutatás

D1 (Weöres Sán-
dor – Károlyi 
Amy: Hetedhét 
ország)
rajzlap, színes ce-
ruza

P11 (Hetedhét 
ország)

B) A tanító különböző nemzetiségű gyerekek képe-
it mutatja a gyerekeknek. Néhány gyerek választ 
egy képet, és bemutatkozik „kép nevében”.

 10 perc

Kreativitás és empátia 
fejlesztése
Összefüggés-kezelő 
képesség
Szóbeli kifejezőkészség
Önbizalom

P12 (Bemutatko-
zom)
Különböző nem-
zetiségű gyere-
kek képeit

III. b) értékelés

A) A gyerekek elmondják, hogy mási népek szokásai-
ból melyik tetszett nekik a legjobban.
 8 perc

Véleményalkotás és 
– nyilvánítás
Szóbeli kifejezőkészség

Frontális – 
beszélgetőkör
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) A tanító értékeli a gyerekek munkáját.

 3 perc

Értékelés
Önismeret

Frontális – értékelés P13 (Értékelés)
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Melléklet
p1 táncok

Olyan táncokat válasszunk, melyeket egyszerűen el lehet sajátíta-
ni. A tanító csak elkezdi, és a gyerekek bekapcsolódnak. Ha van az 
osztályban más nemzetiségű vagy magyar néptáncot tanuló gyer-
mek, akkor beszéljük meg vele előre, és tanítson ő táncot a társai-
nak!

p2 jelMezes köszönés

A jelmezek lehetnek régi összegyűjtött ruhák, de lehet krepp-papí-
rok, kendők, sálak, rongyok, különféle sapkák, kalapok, fejfedők. 
Amikor a gyerekek beöltöztek, körbe állnak. Egyszerre mindig két 
gyerek indul el befelé a körbe, egymás felé. Amikor a kör közepén 
találkoznak, a ruhájuknak megfelelően köszönnek egymásnak. A 
játék közben hívjuk fel a gyerekek figyelmét az udvariassági szo-
kásokra: a férfi köszön előre a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek. 
Játsszunk azzal, hogy a különböző életkorú emberek máshogyan 
köszönnek egymásnak. A szerepekben próbálják ki a gyerekek a 
kézfogást, a kézcsókot, a kalapemelést. Emlékeztessük a gyereke-
ket filmen látott vagy egyéb élményeikre: pl. a dzsúdósok hajlon-
gással köszönnek egymásnak.

P3 KöszönőJáTéK

A kártyákon a következők szerepelnek:
„Egy afrikai törzsről feljegyezték, hogy köszöntéskor, bemutatko-
záskor a markukba köpnek az ottani emberek.”
„A tibetiek meglengetik a kalapjukat, kinyújtják nyelvüket, és bal 
kezüket a fülük mögé teszik.”
„A maorik (Új-Zéland őslakói) köszönéskor az orrukat dörzsölik 
össze.”
„A törökök és a keleti népek kezüket mellükre téve, mélyen meg-
hajolva köszöntik egymást.”
„A japánok derékból meghajolva üdvözlik egymást.”
„A katonák azt mondják, hogy: «erőt, egészséget», és tisztelegnek 
egymásnak.” 
„A férfiak, ha kalapot viselnek, a köszönéssel együtt meg szokták 
emelni a kalapot: a távolabbi kézzel szokás, és illik hozzá bólintani 
is.”
„Ha rövid időn belül többször találkozunk, másodszor már nem 
kell köszönni. Ilyenkor elég lehet egy mosoly, egy fejbiccentés.”
A gyerekek húznak a kártyák közül. Elolvassák, de úgy, hogy a 
társaik ne tudják meg, hogy ki mit húzott. Ezután a tanító jelére 
(pl. taps) elindul a játék. A gyerekek odamennek egymáshoz, és a 
kártyájukon szereplő módon köszönnek egymásnak. Ha két olyan 
gyerek találkozik össze, akiknek nem ugyanaz van kártyájukon, ak-
kor máshogyan köszönnek egymásnak. Addig kell „köszöngetni”, 
amíg meg nem találják egymást azok, akik ugyanúgy köszönnek. 
Három-négy gyermek is kaphatja ugyanazt a leírást tartalmazó 
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kártyát! Figyeljünk oda arra, hogy a testi érintéssel járó köszönés-
formákat olyan gyerekek kapják, akik nem idegenkednek ettől.
A játék végén a gyerekek mutassák be az adott köszönést, és mond-
ják el egymásnak, hogy kik köszönnek így.

P4 hogy IllIK EnnI

A csoportok készüljenek fel a bemutatásra. (10 perc) A felkészülés 
után egy csoport mutassa be a jelentét. A többiek addig a nézők. A 
jelenet végén a nézők közül néhányan beállhatnak, lecserélve az 
addigi szereplőket. Az új szereplők újra játsszák a történetet úgy, 
hogy a szerintük illetlen viselkedést már illendően, udvariasan 
játsszák el. Nagyon fontos, hogy a tanító felhívja arra a gyerekek 
figyelmét, hogy ami nálunk illetlen, az esetleg más kultúrában ki-
fejezetten kötelező: pl. kézzel enni. Van olyan kultúra, ahol csak 
jobb kézzel szabad az ételt érinteni. Arra is oda kell figyelni, hogy 
ami az egyik családban nem szokás és illetlen, az egy másik család-
ban nem feltétlenül az: pl. nem együtt ül a család asztalhoz, esetleg 
nem egy asztalhoz, vagy nem egy időben – ez több kultúrában, pél-
dául a romáknál is gyakran így van! Hangsúlyozzuk ki, hogy ahány 
ház, annyi szokás! Különösen fontos ez, ha más nemzetből szárma-
zó gyermek is jár az osztályba, vagy ha nagy a szociális-kulturális 
különbség a gyerekek között.

p5 Mivel eszünk?

Minden csoport más eszközöket kapjon! Pl. az egyik csoport tányé-
rokat, a másik evőeszközöket. Vagy: az egyik csoport a leves evé-
séhez kapcsolódó eszközöket, a másik a desszerthez kapcsolódót. 
Vagy: az egyik csoport egy hétköznapi étkezés, a másik egy elegáns 
étkezés, a harmadik a kínai konyhában használt étkezés eszközeit. 

A csoportok fogalmazzák meg, hogy mi a közös az eszközeikben, 
és mutassák be egymásnak, hogyan kell használni őket.  
Hasonlítsák össze a gyerekek a desszertes villát a nagy villával, ha 
lehet, nézzék meg, mi a különbség a vágó- és a kenőkés között, be-
szélgessünk arról, hogy mit eszünk mélytányérból, csészéből, lapos 
tányérból, kistányérból. Megnézhetünk különféle poharakat, bög-
réket, kancsókat. 

P6 bolondoK uzsonnáJA (RészlET)

Künn a ház előtt, a fa árnyékában terített asztal. Ott ült Április Bo-
londja meg a Kalapos, és teázott. Kettejük között egy mormota szu-
nyókált. Április bolondja meg a Kalapos rákönyökölt, mint valami 
párnára, s a feje fölött beszélgetett.
„Hű, de rossz lehet ennek a szegény mormotának – gondolta Alice. 
– Még szerencse, hogy alszik, és nem érzi.”
Az asztal hosszú volt, de azért mindhárman az egyik sarkán szo-
rongtak.
– Nincs hely, nincs hely – kiáltozták, amikor megpillantották Ali-
ce-t.
– Dehogyis nincs – méltatlankodott Alice, s leült egy székre az asz-
tal végén. 
– Igyál egy kis bort – kínálta őt nyájasan Április Bolondja. 
Alice keresgélt az asztalon, de nem talált mást, csak teát.
– Nincs is bor – szólt.
– Nincs bizony – mondta Április Bolondja.
– Nem illik azt kínálni, ami nincs – jegyezte meg Alice mérgesen.
– Nem illik leülni sem annak, aki nincs meghíva – mondta Április 
Bolondja.
– Nem tudtam, hogy ez csak a maguk asztala – felelete Alice. – Több-
nek van terítve, mint háromnak.
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– De kócos a hajad – mondat a Kalapos, aki eddig csak kíváncsian 
fürkészte Alice-t, a most szólalt meg először.
– Nem illik mást megszólni – figyelmeztette Alice hangosan. – Nagy 
neveletlenségre vall.
 Lewis Carroll: Alice Csodaországban – részlet

P7 házAK, lAKóhElyEK

A lakhelyek képei között legyen városi és falusi ház, felhőkarco-
ló, indián sátor, palota, jégkunyhó. A járművek között, bicikli, sze-
mélygépkocsi, busz, lovas kocsi, dromedár, rénszarvasszán, kutya-
szán, riksa.  
A B) feladatnál segíthetünk azzal, hogy a képek egy-egy nagy kép-
nek a részletei.

p8 táncok

Csoportalakítás: a gyerekek körben ülnek, fejüket lehajtják, szemü-
ket becsukják. A tanító mindegyik zenének bemutatja egy részletét. 
A gyerekek figyelnek, és megpróbálják kiválasztani azt, amelyikkel 
a legszívesebben dolgoznának. Amikor a tanító másodszor elkez-
di bemutatni a részleteket, akkor már dönteni kell a gyerekeknek: 
ahogy meghallják az első részletet, akiknek az tetszik a legjobban, a 
kör közepére állnak. Így alakul ki az első csoport: ők fognak az első 
zenével dolgozni. Ugyanígy alakulnak ki a többi csoportok is, a töb-
bi zenére. Ha valaki egyedül választott egy zenét, az vagy egyedül 
dolgozhat, vagy válasszon egy csoportot, akikhez beáll. A csoport-
alakítás előtt mondjuk el a gyerekeknek, hogy mi lesz a feladat: 
eszerint hallgassák a zenéket. 
Ehhez a feladathoz a zenéket nagyon figyelmesen kell összevá-
logatni. Vagy olyan zenéket használjunk, amelyhez ismerhetnek 

tánclépéseket, vagy olyanokat, melyek nagyon távol állnak a mi 
kultúránktól: indiai húros hangszeres zene, afrikai dobzene.

P9 PáRosíTás

Ha be tudunk szerezni táncokról filmfelvételeket, akkor azokat (4-
5 részletet) játsszuk le a gyerekeknek hang nélkül. Ezután hallgas-
suk meg a táncokhoz tartozó zenéket is, a kép nézése nélkül. 
Ha nincs lehetőségünk filmrészletekkel dolgozni, használjunk tán-
cosokat ábrázoló képeket, és azokhoz keressünk zenét. Ebben az 
esetben egymástól nagyon különböző képekkel-zenékkel dolgoz-
zunk, hiszen az állókép nem segít a tempó, a ritmus felismerésé-
ben.

P10 MIlyEn szoKásoKAT IsMERsz?

Kérdezzünk rá a foglalkozás során előkerült érdekes szokásokra, 
a gyerekek családból, vidéki-külföldi utazásokon szerzett élmé-
nyeikre.
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p11 hetedhét ország

A vers előadásához beöltözhetnek a gyerekek, vagy illusztráció he-
lyett készíthetnek a gyerekek pálcás bábokat, és eljátszhatják azok-
kal a verset. Mindegyik versszakot másik gyerek vagy gyerek-pár 
tanulja és mutassa be! Feldolgozhatjuk a versnek csak részleteit is.

Hetedhét ország

Hajdanában ahány nép volt, 
a ruha is annyiféle
a szokás is ezerféle…
Manapság a város füstje
összemossa mind ezüstre.
Mennyi náció van
délen és északon,
keleten, nyugaton…
Valahányuk szokásait 
Itt el se mondhatom.

Kalocsai konyhában
Korsó, katlan, serpenyő,
Kati virágokat pingál,
Meszelt falra rózsa nő.

Orosz fiú, 
Orosz lány
Rugós-ugrós
Táncot jár.

Ez a cseh táncfigura!
Kíséri a szőr-duda.

A kárpáti gurálok
Fokosokkal ugrálók.
(Voltaképpen lengyelek,
Igen kedves emberek.)

Mennyi szín,
Mennyi csín:
Román
Ruhán!

Szamaragol kicsi néném,
Én pedig csak gyalog,
Bulgária a mi hazánk,
Pásztorfiú vagyok.

Szarajevó piacán
Árul papucsot a lány.
Kis topán, nagy topán,
Bosnyák lány:
Tarkabarka valahány.

Hol fönn vagyok, 
Hol meg lenn.
Csak úgy csattog
Fenekem!
Zene-bona kiadós
Ez az osztrák csattanós.

Csupa szem,
Csupa bőr,
Csupa jel van a 
Fejfedőn,
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köpenyen, maskarán.
Farsangban
Csirgő-csörgő
Táncot rop
Hanswurst, Kasperl,
Fiú, lány.

Duda skót,
Szoknya skót,
Aki hordta,
Fiú vót.

A bretagne-i gyerekek
Vásárolnak salátát,
Kacsát, csirkét s egyebet:
Vessző-hosszú kenyeret.

Kipeg-kopog szaporán
A hollandi fatopán.
Ajtó előtt kinn marad,
Nem viszi be a sarat.

A hullámok, a hullámok, tenger-habból hegy meg árok, 
Fodrozódnak a hullámok, a hullámok, mint az álmok,
Norvégoknak halat hoznak a hullámok, a hullámok. 

Lappföldön,
Hol tél ragyog,
Élnek a rénszarvasok.
Ezek a rénszarvasok
A lapp háziállatok.

Örök havat kibírók:
Cetbőr szánkón 
Szánkáznak az eszkimók.

Kerek arcban
Fényes ablak –
Szeme van a 
Mongoloknak.
Nagyot pendül 
Íjon a húr,
Amikor versenyt
Nyilaznak.

A kínai evőeszköz
Fapálcika, nem kanál,
Ezzel esznek bambuszrügyet, rizst, halat.
Mellettük a panda medve
Bambuszágat rágicsál.

Nem akácnak, alokáziának
Hívják ezt az ernyős-árnyas levelet,
Védelmében
Vietnami gyermek
Kistestvérét háton hordva
Lépeget.

Koreai leányzók, fagerendán hintázók.

Ez a sárkány karakán
Emberke a levegőben.
Tetőtől talpig
Japán!
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Tüskésdisznók földje,
Új-Guinea,
Kígyókra lövöldöz
A pápua.

Indiai városban
Ház szögleten váratlan
Csuklyás majom lép elő,
Sípos kígyóbűvölő.
Banánárus nézegeti,
Nem ijed meg, tetszik neki. 

Arábia.
Kész a tea.
S a dromedár
A sivatagban
Csak a vízre vár.

Kenyában a halak:
Fejet hűtő kalap.
Másiknak a fején:
Vízzel teli edény.

Rettenetes legények
Leopárdba öltözötten
Dobolnak a tök-dobon
Elefántcsont-partokon.

A vad leverve,
A vadász-sikerre
Táncol a szalma-emberke.

Sás
Fonás
A csónak,
Habjain a Titikaka tónak.

Egy kakas, két kakas
Kubában –
Melyik lesz a diadalmas
A kakas-kupában?

Fülét az indián 
A földre lehajtja:
Messzi lovak robaját,
Messzi paták dobaját
Finoman meghallja.
(Weöres Sándor – Károlyi Amy)

p12 beMutAtkozoM

Az önként vállalkozó gyerek egy képet maga elé tart, és mintha 
őt ábrázolná, mesél magáról. „A nevem… (kitalálhat egy nevet), 
együtt élek az anyukámmal, apukámmal, ilyen-olyan házban la-
kom, ahol élek mindig meleg van, gyakran eszünk ezt-azt…”

p13 értékelés

Az értékelésnél az aktív közreműködést, fantáziát, az egymásra fi-
gyelést, a szabatos megfogalmazást, beleélést a miénktől teljesség-
gel idegen viselkedésbe, gyors memorizálást, érdekes meglátáso-
kat, szerepbe bújást, a korábbi ismeretek jó fölhasználását mérle-
gelhetjük.
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8 évesek

Ajánlott időkeret 2×45 perc

A modul közvetlen célja Csapatépítés, nonverbális kommunikáció fejlesztése, más kultúrák iránti elfogadás és tolerancia építése

A modul tartalma Játékokkal kapcsolatos műalkotások megismerése. Magyar és más népi játékok elsajátítása. Az együttjátszással 
csapatépítés.

Megelőző tapasztalat Beszélgetés a családban a szülők, illetve nagyszülők régi játékairól, vagy egy játékmúzeum meglátogatása, óvo-
dai játékok közös játszása 

Ajánlott továbbhaladási irány A megismert játékok különböző variációinak megismerése, új szabályokkal bővítése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: élményszükséglet, önbizalom, önkontroll, önkifejezési készség

Kognitív kompetencia: anyanyelvi beszéd és beszédértés, problémamegoldó képesség, döntésképesség

Szociális kompetencia: szociális érzékenység, kommunikatív képességek, együttélési képességek, együttműködés

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek, testnevelés, Ember és társdalom

Tantárgyakhoz: testnevelés, irodalom, ének-zene

Modulokhoz: A föld, amelyen élünk, Külföldi vendéggel Magyarországon

Támogatórendszer Lukácsy András: Népek játékai. Budapest, 1961, Móra Ferenc Könyvkiadó.
Selmeczi Marcella: Szedem szép virágom: Kisgyermekek játékoskönyve. Bukarest, 1972, Kriterion.
Magyar néprajzi lexikon, szembekötősdi címszó, http://www.mek.ro/02100/02115/html/4-1654.html
Ram sam sam, http://www.boyscouttrail.com/content/song/song-1260.asp
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MódszertAni Ajánlás

A modul tervezésénél a tevékenységeket igyekeztünk úgy felso-
rakoztatni, hogy azok helytől, időtől függetlenül is kivitelezhetők 
legyenek. A modulban szellemi és fizikai megpróbáltatások váltják 
egymást. Lehet énekelni, mozogni a zenére, verset tanulni, fest-
ményről életre kelteni játékokat. Az irodalom, zene, festészet ötle-
teket ad a beszélgetésekhez, játékokhoz. Célunk az, hogy mindenki 
találjon olyan mozzanatot, amelyben sikerre számíthat, végrehajtá-
sa örömmel, jókedvvel tölti el. Van olyan feladat, amelyből érde-
mes csak az egyik variációt kiválasszuk.. Ahol csak lehet, tegyük 
lehetővé, hogy a csoportok válasszák ki, a feladat melyik variációját 
csinálják meg! 

Ha van rá lehetőségünk, akkor minden olyan játék után, amit egy 
másik nemzettől tanultunk, tegyünk ki a táblára egy abból a nem-
zetből való kisgyerek képét. Így a modul befejeztével a tábláról 
sokféle származású gyermekarc néz majd a mi gyerekeinkre. 

Ha a modul közben szünetet tartanánk, akkor azt a II. c) feladat 
után tegyük meg.

speciális jAvAslAtok Az értékeléssel 
kApcsolAtbAn

Szeretnénk, ha a játékok során nem lennének vesztesek és győz-
tesek. Próbáljuk átadni a gyerekeknek azt az érzést, hogy maga a 
játszás az öröm! 
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. a) volt egy szép ládika

A) A tanító felolvassa Weöres Sándor: Volt egy szép lá-
dika című versét. A gyerekek arról beszélgetnek, 
hogy miért furcsa a vers, és mi lehetett a ládikában. 
Aki a gyerekek közül akarja, megtanulhatja a ver-
set.
 7 perc

Hangulati előkészítés
Emlékezet 

Frontális – bemutatás, 
verstanulás

P1 (Volt egy szép 
ládika)

B) A tanító bemutat egy dobozt, amiben tárgyak van-
nak. A gyerekek kitalálják, hogy a tárgyak milyen 
játékhoz valók.

 7 perc

Hangulati előkészítés
Emlékezet 
Asszociációs készség

Frontális – bemutatás, 
beszélgetés

dobozban (vagy 
régi bőröndben): 
dobókocka, ken-
dő, ugrókötél, 
labda, szappa-
nos, víz, szívó-
szál stb.

I. b) Régi játékok

A) A gyerekek arról beszélgetnek, hogy milyen régi 
játékokkal játszottak a szüleik, nagyszüleik.
 5 perc

Szóbeli kifejezőkészség
Emlékezet

Frontális – 
beszélgetőkör
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) A gyerekek a játékmúzeumi élményeikről beszél-
getnek, és arról, hogy miért őrzik meg a régi tár-
gyakat.
 3 perc

Szóbeli kifejezőkészség
Emlékezet
Gondolkodás

Frontális – 
megbeszélés

I. c) Milyen játékokat ismerünk?

A) A gyerekek csoportokban játékokat rajzolnak le

 10 perc

Asszociáció
Kreativitás
Finommozgás
Együttműködés

Csoportmunka 
– feladatmegoldás

papír, színes ce-
ruza

P2 (Képek játé-
kokról)

B) A gyerekek csoportokban olyan képeket vágnak 
ki, amin játékok láthatóak.

 10 perc

Rendszerezés
Kreativitás
Finommozgás
Együttműködés

Csoportmunka 
– feladatmegoldás

olló, színes, képes 
újságok

P2 (Képek játé-
kokról)

I. d) Csoportosítsuk a játékokat!

A) A képek alapján a gyerekek szempontokat keres-
nek a játékok csoportosításához.

 10 perc

Összefüggés-kezelő 
képesség fejlesztése
Rendszerezés
Kreativitás

Csoportmunka 
– strukturált rendezés

P3 (Csoportosít-
suk)
a gyerekek által 
rajzolt és új-
ságból kivágott 
képek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. e) szoborjáték

a) Miközben szól a zene, gyerekek eljátsszák, hogy 
szünetben, az udvaron játszanak. Amikor a taní-
tó lekapcsolja a zenét, a gyerekeknek megállnak, 
és az utolsó mozdulatot megőrizve mozdulatlanná 
válnak.
 8 perc

Rögtönzés
Kreativitás
Képzelet
Mozgáskoordináció
Érzékelés
Együttműködés

Frontális – szituációs 
játék

P4 (Szoborjáték)
zenei felvételi, 
magnó vagy cd-
lejátszó

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) gyermekjátékok

A csoportok Breughel: Gyermekjátékok című képen 
játékokat keresnek.

 5 perc

Megfigyelés
Vizuális szemlélet
Együttműködés
Véleményalkotás

Csoportmunka 
– megfigyelés, 
beszélgetés

P5 (Gyermekjá-
tékok)
Breughel: Gyer-
mekjátékok című 
képe

II. b) Mit játszanak a képen?

A) A gyerekek kipróbálják a képen látott szembekö-
tősdi játékot.
 7 perc

Érzékelés
Figyelem
Együttműködés

Frontális – játék kendő P6 (Szembekö-
tősdi)

B) A gyerekek kipróbálják a képen látott bakugrást.
 5 perc

Mozgáskoordináció
együttműködés

Frontális – játék P7 (Bakugrás)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

C) A gyerekek megpróbálják a képen látható módon 
minél tovább egyensúlyozva megtartani a botokat, 
seprűnyeleket.
 5 perc

Egyensúlyérzék Frontális – játék botok vagy sep-
rűnyelek

II. c) lovaglás vesszőparipán

A gyerekek megkeresik a festményen a vesszőpa-
ripás alakot, és közben meghallgatják Schumann: 
Gyermekjelenetek című ciklus 9. tételét.

 3 perc

Zenei hallás fejlesztése
Megfigyelés
Képzelet

Frontális – bemutatás P8 (Lovaglás 
vesszőparipán)
Schumann: Lo-
vaglás vesszőpa-
ripán (Gyermek-
jelenetek ciklus 9. 
tétel) felvétele, 
cd-lejátszó

II. d) ugrókötél

A) A gyerekek szimpátia alapján háromfős csoporto-
kat alakítanak. A csoportok a kínai ugrókötél játé-
kot játsszák: ketten vállmagasságban tartják a kö-
telet, a harmadiknak lábbal kell megérinteni.
 7 perc

Mozgáskoordináció fej-
lesztése
Együttműködés

Csoportmunka – játék kötelek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) A gyerekek szimpátia alapján hatfős csoportokat 
alakítanak. A csoportból egy gyerek ugrókötelezik, 
amíg a többiek szavanként éneklik a dalt. Amikor 
az ugrókötelező megakad, az váltja fel, akinél ép-
pen az éneklés tartott.
 10 perc

Figyelem
Mozgáskoordináció
Ritmusérzék
Együttműködés

Csoportmunka – játék kötelek P9 (Dal)

C) Két gyerek hajtja az ugrókötelet. A többiek sorban 
haladnak, amikor a kötélhez érnek, egyet ugranak. 
Amikor már mindenki ugrott, újra indul a kör, de 
már mindenki kettőt ugrik. Aki hibázik, kiesik.
 10 perc 

Ritmusérzék fejlesztése
Figyelem
Mozgáskoordináció

Frontális 
osztálymunka – játék

kötelek

II. e) Kő, papír, olló

A) A gyerekek a „Kő, papír, olló” játékot játsszák.

 6 perc

Összefüggések meglá-
tása
Nonverbális kommuni-
káció

Csoportmunka – játék P10 (Kő, papír, 
olló)

B) A gyerekek megtanulják a „Kő, papír, olló” japán 
változatát.

 6 perc

Összefüggések meglá-
tása
Nonverbális kommuni-
káció 
Verbális emlékezet

Csoportmunka – játék P10 (Kő, papír, 
olló)

C) A gyerekek a „Sárkány, királylány, királyfi” játékot 
játsszák.
 6 perc

Összefüggések meglá-
tása
Együttműködés

Frontális – játék P11 (Sárkány, ki-
rálylány, királyfi)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. f) Játsszunk együtt!

A) A gyerekek eljátsszák a kendőleejtő játék valame-
lyik változatát.
 6 perc

Csoportépítés
Figyelem
Ritmusérzék

Frontális – játék kendő P12 (Kendőle-
ejtő)

B) A gyerekek Japánfocit játszanak.

 6 perc

Csoportépítés
Figyelem
Mozgáskoordináció

Frontális – játék labda P13 (Japánfoci)

II. g) Mit mond a zene?

A) A gyerekek megtanulják és eljátsszák a marokkói 
Ram sam sam dalt.
 10 perc

Csoportépítés
Zenei hallás
Metrum érzékelése

Frontális – játék P14 (Ram sam 
sam)

B) A gyerekek meghallgatják Kurtág György: A vesze-
kedés című zongoradarabját, és arról beszélgetnek, 
hogy hogyan lehet megoldani játék közben a konf-
liktusokat.

 10 perc 

Konfliktuskezelés
Zenei hallásfejlesztés
Szóbeli kifejezőkészség
Absztrakciós készség

Frontális – bemutatás, 
beszélgetés

P15 (A veszeke-
dés)
Kurtág György: 
A veszekedés fel-
vétele, cd-leját-
szó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) Mennyi játékot ismerünk már!

A) A gyerekek barkochbával játékokat találnak ki.

 10 perc

Fantázia
Asszociációs képessé-
gek

Frontális – barkochba P16 (Mennyi já-
tékot ismerünk 
már)

B) A gyerekek az „Amerikából jöttünk”-kel játékokat 
mutatnak be.
 12 perc

Fantázia
Asszociáció
Önkifejezés

Frontális – játék P16 (Mennyi já-
tékot ismerünk 
már)

III. b) értékelés

A) A gyerekek sétálnak a teremben. A tanító tapso-
lására mindenki odaszalad ahhoz, akivel szívesen 
játszik együtt, és ráteszi a vállára a kezét. Végül a 
tanító értékeli a gyerekek munkáját abból a szem-
pontból, hogy hogyan tudtak együttműködni.
 5 perc

Értékelés
Empátia
Kapcsolatépítés
Véleménynyilvánítás
Önismeret

Frontális – játék, 
értékelés

B) A gyerekek végiggondolják a foglalkozást, rajzol-
ják, hogy kivel játszottak szívesen. Aki szívesen 
megteszi, az bemutathatja a rajzát a többieknek.
 15 perc

Értékelés
Véleménynyilvánítás
Önismeret
Finommozgás

Frontális – önálló 
feladatmegoldás

P17 (Értékelés)
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Melléklet
P1 volT Egy széP ládIKA

Volt egy szép ládika,
nőtt benne egy almafa, 
én azon az almafán
dinnyét szedtem délután.
Nagyot ugrott Sárika, 
Beszakadt a ládika.

p2 képek játékokról

Ha lehet, a tanító kínálja fel mindkét feladatot, és a gyerekek dönt-
sék el, hogy megrajzolják, vagy újságból kivágják a játékok képeit. 
Akik azonos feladatot választanak, azok szimpátia alapján alakítsa-
nak 3-5 fős csapatokat. 

P3 CsoPoRTosíTsuK

A csoportok a saját képeiket az általuk kitalált szempont szerint 
csoportosítsák. Ezután mondják el, hogy mi került náluk az egyes 
csoportokba, és a többi csoport találja ki, hogy milyen szempont 
szerint válogattak. Ha így nem jutnánk el oda, akkor a tanító is 
ajánljon csoportosítási szempontot: eszközzel – eszköz nélkül játsz-
ható játék, egyedül – társsal játszható játék. 

p4 szoborjáték

Felvezethetjük a gyerekeknek a játékot úgy is, hogy a zene megál-
lításakor egy fénykép készül, ahhoz kell megállni. Ha van rá idő, 
akkor a „fényképezkedés”, vagyis a megállás közben a tanító vé-
gigmehet az osztályon, a kezét egy-egy gyerek vállára rátéve. Ami-
kor egy gyerek vállára ráteszi a kezét, akkor a gyerek hangosan 
kimondja, milyen játékot játszik éppen: „Papírrepülőt eregetek”.

P5 gyERMEKJáTéKoK

Amikor a képet a tanító bemutatja, említse meg, hogy ez egy né-
metalföldi mester alkotása, és több mint négyszáz éve készült. 
Minden csoport más szempont alapján keressen játékokat. Szem-
pontok lehetnek:

– olyan játékok, amelyeket nem szoktak a csoporttagok játszani, 
de szívesen kipróbálnák,

– olyan játékok, amelyeket ők is szokatk játszani,
– olyan játékok, amelyekhez eszközöket találtunk a ládikában.
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P6 szEMbEKöTősdI

Egy kiválasztott gyereknek kendővel bekötik a szemét. Ő lesz a 
macska vagy cica. A többiek sürögnek körülötte, gyakran incsel-
kedve mondogatják: „Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró”, tap-
solgatnak, húzogatják a szoknyáját addig, míg valakit sikerül elkap-
nia és nevén neveznie. A következő fordulóban az lesz a macska, 
vagyis szerepet cserélnek.

p7 bAkugrás

A gyerekek egymás elé állnak összegörnyedve, felkészülve arra, 
hogy derekukon, mint zsámolyon fognak társak megtámaszkodni, 
átugrani. A leghátul álló gyerek kezd: átugrik a sorban előtte gör-
nyedő társain, majd a sor legelejére érve ő is összegörnyed, hogy 
indulhasson az így legutolsóvá vált gyerek.

P8 lovAglás vEsszőPARIPán

Ha ezután a feladat után szünetet tartunk, akkor a következő órát 
kezdjük úgy, hogy ismét meghallgatjuk ezt a zenét! 

p9 dAl

A dal szövege: Ne nézz hátra, róka jár! 
A dal dallama: szó – szó – mi – lá – szó – szó – dó 

P10 Kő, PAPíR, olló

A játékot egyszerre két gyerek játssza. Az ökölbe szorított kezüket 
háromszor ritmusra mozgatják, és közben mondják: kő, papír, ol-
ló! Mire az „ló” szótaghoz érnek, vagy követ, vagy ollót, vagy papírt 
mutatnak. A követ az ökölbeszorított kézzel, az ollót csak a mutató- 
és a középső ujjat kinyújtva, a papírt nyitott tenyérrel mutatják. Ha 
valaki követ mutat, az legyőzi azt, aki ollót mutat, mert a kő kicsor-
bítja az ollót. Ha valaki ollót mutat, legyőzi azt, aki papírt mutat, 
mert az olló elvágja a papírt. Aki papírt mutat, az legyőzi azt, aki 
követ mutat, mert a papírba be lehet csomagolni a követ. Ha a két 
játékos ugyanazt mutatja, akkor döntetlen az eredmény. A játékot 
párban is játszhatják a gyerekek, de rendezhetünk többfordulós 
bajnokságot is. 
A játék japán változatában a mondóka: Take noko medasita – ezt há-
romszor kell elmondani. Először a gyerekek  háztetőt formálnank 
kezünkkel a fejünk fölött, és a mondókára egyenletesen föl-le moz-
gatják a karjukat. Másodszor az öklüket kinyitják – becsukják, üte-
mesen a mondókára. Harmadszor az ujjaikkal az olló csattogását 
utánozzák. Végül azt mondják: essza, essza, essza, és öklüket le-föl 
rázzák. Az utolsó „sza” szótagra kell a követ, vagy az ollót, vagy a 
papírt muattni. Ezt a változatot akkor tanítsuk meg, ha már ismerik 
a gyerekek a nálunk gyakran játszott változatot!
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P11 sáRKány, KIRálylány, KIRályfI

A Kő, papír, ollóhoz hasonló, csoportban játszott játék. A gyerekek 
két csoportot alakítanak. A játék megbeszéléssel kezdődik: a cso-
portok megbeszélik, hogy sárkányt, királylányt, vagy királyfit mu-
tatnak majd. A sárkányt egy félelmetes üvöltéssel kell eljátszani. A 
királylányt úgy, hogy a csoporttagok látványosan „illegetik, teszik-
veszik” magukat. A királyfi jele egy képzeletbeli kard felmutatása. 
A megbeszélés után a csoportok együtt, hangosan számolnak: egy, 
kettő há-rom! És romra mutatják a megbeszélt jelüket. A sárkány 
legyőzi a királylányt, mert el tudja rabolni. A királylány legyőzi a 
királyfit, mert el tudja csábítani. A királyfi pedig legyőzi a sárkányt. 
Ha mindkét csoport ugyanazt mutatja, akkor döntetlen az ered-
mény. Érdemes a játékot háromszor játszani, visszavágóval, döntő-
vel. Ezt a játékot akkor tanítsuk meg, ha a gyerekek ismerik már a 
Kő, papír, olló játékot!

P12 KEndőlEEJTő JáTéK

Játszhatjuk a nálunk ismert Tüzet viszek dalra: a gyerekek körbeáll-
nak és énekelnek. Egy játékos kendővel a kezében a körön kívül 
sétál, s valakinek a háta mögé leejti a kendőt, az felkapja, megpró-
bálja elkapni a kendő ledobóját. Ha elérte, helyet és szerepet cserél-
nek. A dal két változata:
 „Tüzet viszek, nem látjátok, ha látnátok, oltanátok, kiég a ru-
hátok” 
„Tüzet viszek, lángot viszek,
Ki ne nézz, be ne nézz,
Kendő rajta.
Bújj, bújj, itt megyek,
Tüzes lapátot viszek,
Egyet szólok, kettőt szólok,
Harmadikra rátalálok.”
Bolíviában a játékot nem körben állva, hanem egy keresztvonalon, 
arccal a középpont felé ülve kezdik. Egy gyerek fut körülöttük, és 
egy óvatlan pillanatban az egyik sor végén ülő gyerek mögött leejti 
a kendőt. Ekkor a sorban ülők felpattannak, és megpróbálják el-
kapni a futót, mielőtt az így megürült sorba leülne.

P13 JAPánfoCI

A gyerekek körben állnak terpeszben úgy, hogy a lábfejük egymás-
hoz érjen. Egy labdát kell ebben a helyzetben előrehajolva, kézzel 
egymásnak gurítani.
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p14 rAM sAM sAM

A dal szövege:

A ram sam sam 
A ram sam sam
Goulie goulie goulie goulie goulie
Ram sam sam

A raffi a raffi
Goulie goulie goulie goulie goulie
Ram sam sam.

A dal ritmusa: 

Tá tá tá tá
Tá tá tá tá
Ti-ti ti-ti Ti-ti ti-ti Ti-ti 
Tá tát á

Szinkópa szinkópa
Ti-ti ti-ti Ti-ti ti-ti Ti-ti 
Tá tát á

A dal dallama:

Szó, dó dó dó
Szó, dó dó dó
Ti, dó ré ré ré ré ré ré dó ré
Mi dó dó

Szó szó mi szó szó mi
Ré mi fá fá fá fá fá fá mi fá szó mi mi

A marokkói gyerekek a dalra kis koreográfiával mozognak. Pl. A 
ram sam sam-ra „sótörés”, a goulie-ra twistelő mozdulat, a rafi-ra 
integetés két kézzel. Csináljuk meg a gyerekekkel a saját koreográ-
fiánkat! 
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p15 A veszekedés

Először hallgassuk meg a zenét. Meséljük el nekik, hogy két gyerek 
játszott, aztán valami történt: erről a történésről szól a zene. Pró-
bálják a gyerekek megfogalmazni, hogy mi történt! Ezután beszél-
gessünk arról, hogy ők miért szoktak veszekedni. Válasszunk ki 
egy olyan konkrét példát, amellyel biztosan nem címkézzük meg 
egyik gyereket sem, és elég régen történt. Adjanak a gyerekek ötle-
tet, hogy hogyan lehetett volna akkor veszekedés nélkül, máshogy 
megoldani a konfliktust. Próbáljunk olyan megoldásokat találni, 
amely minden résztvevő számára elfogadható!

P16 MEnnyI JáTéKoT IsMERünK MáR

Két gyerek kimegy a teremből, és kigondolnak egy olyan játékot, 
amit biztosan ismernek a többiek. Amikor visszajönnek, a társaik 
barkochbával kitalálják a játékot. A B) variációban a kint megbe-
szélt játékot az „Amerikából jöttünk” szabályai szerint a gyerekek 
elmutogatják, és így kell a többieknek kitalálni. Minden esetben, 
aki kitalálja, hogy melyik játékra gondoltak, az lesz a következő 
rejtvényfeladó. Ő válasszon maga mellé egy párt, akivel együtt 
gondolja ki az új kitalálandót!

p17 értékelés

A tanító rajzoljon elő egy sematikus házat annyi ablakkal, ahányan 
járnak az osztályba. A gyerekek először magukat rajzolják be a 
nekik legjobban tetsző ablakba, utána a többi ablakba rajzolják be 
azokat az osztálytársaikat, akikkel szívesen játszottak. Nem baj, ha 
üresen maradnak ablakok! Aki akarja, az a barátai nevét is odaír-
hatja a rajz alá.
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8–9 évesek

Ajánlott időkeret 2×45 perc

A modul közvetlen célja A környező országok szokásainak, jellegzetességeinek megismerése, ismeretek átadása, vélemények, benyomá-
sok, tapasztalatok megfogalmazása

A modul tartalma A tanulók megismerik, milyen országok határosak a Magyarországgal. Megismerkednek néhány környező or-
szág játékával, és megkóstolják azok ételeit.

Megelőző tapasztalat Közlekedési ismeretek, közvetlen környezetünk (lakóhelyünk) ismerete, gyűjtőmunka külföldi utazásokkal il-
letve a környező országokkal kapcsolatban (népviseletek darabjai, jellegzetes figurák, földrajzi területek, pros-
pektusok képei, reklámanyagok, képeslapok stb.)

Ajánlott továbbhaladási irány Népszokások, játékok, dalok megismerése, jellegzetes ételek készítése, kóstolása

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: önértékelés, önkifejezési készség

Kognitív kompetencia: problémamegoldó képesség, kommunikációs készség fejlesztése

Szociális kompetencia: empátia, tolerancia, türelem egymás iránt, együttműködés közös cél érdekében
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv és idegen nyelv különbségének felismerése, tapasztalatok, 
saját vélemény megfogalmazása), Ember és társadalom (beszámoló saját tapasztalatokról, gyűjtőmunkával 
szerzett ismeretekről, mindennapi élethelyzetek elbeszélése), Művészetek (vizuális élmények feldolgozása), 
Informatika (információszerzés az életkornak megfelelő információhordozókból)

A tantárgyakhoz: környezetismeret, dráma magyar nyelv és irodalom

A modulokhoz: Más népek szokásai, Más népek viselete, játékai

Támogatórendszer Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Budapest, 2001, Önkonet Kft.
Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. Budapest, 2000, Műszaki Könyvkiadó.

MódszertAni Ajánlás

A II. a) és a II. d) feladat előzetes gyűjtőmunkát igényel, ezt elő-
re adjuk ki rákészülési feladatként a gyerekeknek. Fontos, hogy a 
pedagógus is rendelkezzen gyűjtött anyaggal, mellyel kiegészíthe-
ti a gyerekek gyűjteményeit. Szerepeljenek köztük azok a képek, 
illetve rajzok, melyeket majd az összegzésnél a csoportok részek-
ből össze fognak rakni (III. a) tevékenység). A kiegészítés mellett 
arra is jó a gyűjtemény, hogy „példát mutassunk” a gyerekeknek 
a reklámanyagok, képeslapok további hasznosítását illetően. Gyűj-
teményünket bővíthetjük kedvezményes áron kapható naptárak 
segítségével is. A pedagógusnak az óra előtt elő kell készíteni a fel-
adatokat, pl. vaktérképek feldarabolása.

A feldolgozást követően jó lenne, ha a gyerekek megtanulnának 
néhányat a környező népek játékaiból, s ezeket többször játsza-
nánk is velük. Néhány játék leírása megtalálható a mellékletben 
(P5).

A kooperatív tevékenység a megszokottnál nagyobb zajjal, moz-
gással járhat, ez azonban nincs feltétlen összefüggésben a haté-
konyságával.

A modul kipróbálását azokban az osztályokban ajánljuk, ahol a 
gyerekek legalább egy részének van már tapasztalata, némi isme-
rete a „külfölddel” kapcsolatban; illetve valószínűsíthető, hogy le-
hetőségük van legalább minimális gyűjtőmunka elvégzésére.
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja,  
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. a) Csoportalakítás

A) A tanulók a válasznak megfelelő számú csoportok-
ba állnak. Lényeges, hogy aki valamelyik csopor-
tosulásból kimaradt, az a következőnél csoportba 
kerüljön.
Ennyi kereke van az autónak.
Ennyien ülhetnek egy tandem kerékpárra.
A vasúti fülke lehet ennyi személyes.
 8 perc

Figyelmes hallgatás
Empátia

Kooperatív 
– Keveredj, állj meg, 
csoportosulj!

I. b) Járművek csoportosítása

A) Tapasztalatok, tanultak felidézésével járművek ké-
pét (rajzát vagy nevét) csoportosítják a csoportok, 
szabadon választott, illetve előre megadott szem-
pont alapján. A csoportok kártyán húzzák a szem-
pontjukat.
 8 perc

Analizálás
Összefüggés-kezelő 
képesség
Érvelés
Együttműködés

Kooperatív – szóforgó D1 (Járművek ké-
pei)
csoportosítási 
szempontokat tar-
talmazó kártyák

P1 (Járművek 
csoportosítása)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja,  
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) beszámolók az előzetes gyűjtőmunkáról

A) Már külföldön járt tanulók beszámolnak élménye-
ikről, és bemutatják tárgyi emlékeiket.

 8 perc

Emlékezet
Mindennapi élethelyze-
tek felidézése
Beszédkészség

Frontális – bemutatás a gyerekek által 
gyűjtött és be-
hozott tárgyak, 
képek

P2 (Beszámolók)

B) Otthonról hozott képeket, tárgyakat mutatnak be, 
elmesélik a hozzájuk kapcsolódó történeteket a 
hallottak, ill. az előzetes gyűjtőmunka alapján.
 8 perc

Verbális emlékezet
Beszédkészség

Frontális – bemutatás a gyerekek által 
gyűjtött és be-
hozott tárgyak, 
képek

C) Közösen a környező országok mindennapi életé-
ről, szokásairól beszélgetnek.
 8 perc

Kommunikáció
Kifejezőkészség

Frontális – 
beszélgetőkör

II. b) Térkép puzzle

A) A pedagógus a táblára helyez egy olyan Európa-
térképet, amelyen jól láthatóak a szomszédos or-
szágok is. A csoportokon belül szétosztják a mo-
zaik darabjait, majd minden tanuló megpróbálja a 
megfelelő helyre tenni saját darabját.
 5 perc 

Együttműködés közös 
cél érdekében
Problémamegoldó ké-
pesség
Figyelem
Emlékezet

Csoportmunka 
– problémamegoldás 
kiscsoportban

D2 (Csoporton-
ként egy térkép 
rajza darabokra 
vágva)

Európa térképe a 
táblán
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja,  
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) A pedagógus a táblára helyez egy olyan Európa-
térképet, amelyen jól láthatóak a szomszédos or-
szágok is. A csoportokon belül szétosztják a mo-
zaik darabjait, majd minden tanuló megpróbálja a 
megfelelő helyre tenni saját darabját.
A tanulók megbeszélik, ha szükséges, leolvassák a 
táblai térképről, mely országok határolják hazán-
kat, és elmesélik egymásnak, hogy ki melyik kör-
nyező országban járt már.
 10 perc

Együttműködés közös 
cél érdekében
Problémamegoldó ké-
pesség
Figyelem
Emlékezet

Kooperatív – szóforgó D2 (Csoporton-
ként egy térkép 
rajza darabokra 
vágva)

Európa térképe a 
táblán

C) A pedagógus a táblára helyez egy olyan Európa 
térképet, amin jól láthatóak a szomszédos orszá-
gok is. A csoportokon belül szétosztják a mozaik 
darabjait, majd minden tanuló megpróbálja a meg-
felelő helyre tenni saját darabját.
A csoportok felírják a nevüket a térkép azon részé-
re, ahol már jártak.
 10 perc

Együttműködés közös 
cél érdekében
Problémamegoldó ké-
pesség
Figyelem
Emlékezet

Kooperatív – 
kerekasztal

D2 (Csoporton-
ként egy térkép 
rajza darabokra 
vágva)

Európa térképe a 
táblán

II. c) utazási előkészületek

A) Bőrönd Ödön, avagy csomagolás.
A játékosok hosszú útra indulnak, és be kell cso-
magolniuk. Minden játékos egy valamit „tesz” a 
bőröndbe, de emlékeznie kell arra is, amit a többi-
ek már beletettek. 
 10 perc

Memóriafejlesztés
Figyelem
Koncentráció
Türelem

Frontális – játék P3 (Bőrönd 
Ödön játék le-
írása)



472 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja,  
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. d) szívesen utaznék ...-ba

A) Előzetes felkészülés alapján néhány tanuló beszá-
mol arról, hová szeretnének ők utazni.
Visszajelzés: az osztály értékeli a kiselőadásokat a 
megadott szempontok szerint:
Hogyan készült fel?
Sikerült-e érdekesen elmondania, amit akart?
Kinek lesz kedve megismerkedni ezután valame-
lyik országgal?
 15 perc

Verbális emlékezet
Beszámoló gyűjtőmun-
kával szerzett ismere-
tekről
Véleményalkotás

Frontális – kiselőadás, 
beszélgetőkör

a gyerekek által 
gyűjtött képek, 
anyagok, albu-
mok, útikönyvek

II. e) ételkóstolás

A) Frissen készült, a környező országokra jellemző 
ételeket (pl. sztrapacska, puliszka, brindza stb.) 
kóstolnak a gyerekek, amit előzetesen a pedagó-
gus vagy szülők készítettek el.
Megbeszélik, melyik ételnek mi a neve és melyik 
országra jellemző, és egy kis lapra felírják az ételek 
mellé.
 10 perc

Megkülönböztetés
Emlékezet
Érzékelés

Frontális – 
megbeszélés, kóstolás

tányérok, szalvéta, 
evőeszköz, szük-
ség szerint, papír, 
ceruza

B) Készen kapható termékeket kóstolnak meg a gye-
rekek. Megbeszélik, melyik ételnek mi a neve és 
melyik országra jellemző; egy kis lapra felírják az 
ételek mellé.
 10 perc

Megkülönböztetés
Emlékezet
Érzékelés

Frontális – 
megbeszélés, kóstolás

tányérok, szalvéta, 
evőeszköz, szük-
ség szerint, papír, 
ceruza
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja,  
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. f) visszajelzés

A) A gyerekek elmesélik egymásnak, szerintük me-
lyik miben különbözött, miért ízlett vagy nem íz-
lett nekik.
 3 perc

Véleményalkotás
Érvelés

Kooperatív – szóforgó az előző feladat-
ban lejegyzett in-
formációk

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) Puzzle

A) Viseletes babák vagy jellemző (pl. rajzfilmfigurá-
kat) raknak össze a csoportok, majd elhelyezik a 
nagy térkép megfelelő részén.
 6 perc

Rész-egész viszonya
Együttműködés
Tájékozódás

Csoportmunka 
– problémamegoldás 
kiscsoportban

D3 (Viseletes 
babák) csopor-
tonként rajzlap, 
ragasztó

P4 (Puzzle elké-
szítése)

III. b) életnevek elhelyezése 

A) A kóstolt ételek nevét a csoportok összegyűjtik, és 
elhelyezik a táblán levő térkép megfelelő részén.
 5 perc

Emlékezet
Tájékozódás

Kooperatív – többen a 
táblánál 

papír, csoporton-
ként más színű filc

III. c) értékelés 

A) A gyerekek befejezik a befejezetlen mondatokat, 
amiket a tanító felír a táblára:
Ma azt tanultam, hogy…
Ma az tetszett, hogy…
Ma legjobban sikerült megoldanom a…
 3 perc

Reális önértékelés
Verbális emlékezet
Önismeret

Frontális – 
beszélgetőkör 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja,  
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) A csoportok megbeszélik, melyik feladatban tud-
tak együtt dolgozni, hogyan segítették egymás 
munkáját.
 5 perc

Önismeret
Egymás iránti figyelem

Kooperatív – szóforgó 

C) Pedagógus értékeli a gyűjtőmunkákat és az erről 
való beszámolókat, a társakkal való együttműkö-
dést, a közösen végzett munka szervezését. Kiál-
lítják, a faliújságra kirakják a gyűjtött tárgyakat, 
puzzle-kat.
 4 perc

Véleményalkotás Frontális – magyarázat 
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Mellékletek
P1 JáRMűvEK CsoPoRTosíTásA

Javasolt csoportosítási szempontok:
Hol közlekedik?
Hányan utazhatnak rajta?
Milyen energia működteti?
Kötött pályán vagy szabadon közlekedik?
A szempontokat a tanult tananyagnak megfelelően is kiválaszt-
hatjuk. Ezek lehetnek például vízi, légi, szárazföldi, vasúti, közúti, 
személyszállító, tömegszállító, állati erővel, motorral hajtott stb. jár-
művek csoportosítására vonatkozó szempontok is.

p2 beszáMolók

A II. a) feladat differenciálásra ad lehetőséget. Abban az osztály-
ban, ahol már többen jártak külföldön a gyerekek közül, az A), ahol 
még senki sem vagy csak kevesen jártak külföldön a gyerekek kö-
zül a B), határközeli településeknél a C) variációt javaslom. A II. a) 
A), B), C) tevékenységei közül 2 vagy 3 is megvalósítható, ha az 
osztály tanulói megfelelően fel tudnak készülni. Ebben az esetben 
elhagyható vagy átcsoportosítható valamelyik másik tevékenység 
(pl. az ételkóstolás megvalósítható napközis tevékenységként is). 
Az egyes feladatokat nem kell mind elvégezniük a gyerekeknek, 
ahol van, ott választhat a tanító az egyes variációk közül a gyerekek 
személyisége, szociális készségeik, illetve a módszertani megoldá-
sok szerint.

P3 bőRönd ödön-JáTéK lEíRásA

A játékosok hosszú útra indulnak, és be kell csomagolniuk. Min-
den játékos egy valamit „tesz” a bőröndbe, de emlékeznie kell arra 
is, amit a többiek már beletettek. 
1. Az első játékos közli, mit tesz a bőröndjébe. Például: „Beteszem 
a bőröndbe a macimat.”
2. A második játékos megismétli az előző szavait, s hozzáteszi a 
maga csomagolnivalóját: „Beteszem a bőröndbe a macimat és egy 
zacskó ropit.”
3. Sorban mindenki beteszi a maga holmiját, felsorolva mindazt, 
amit már a többiek becsomagoltak.

P4 PuzzlE ElKészíTésE

Olyan jellegzetességeket használjunk, amelyet már megismertek 
a gyerekek. pl. kisvakond, autó, népviseletes baba rajza, a viselet 
egy-egy darabjának stb. rajza, képe (esetleg képeslap). Csoporton-
ként más és más puzzle-t készítsen a tanító.
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P5 A fEldolgozásT KövETő JáTéKoK

labdaiskola (Ausztria)
A játékos a faltól 2 és fél-3 méterre áll, s úgy hajtja végre a gyakor-
latokat.
Első osztály: A játékos a labdát a falnak dobja, és bal kézzel kapja el, 
azután bal kézzel dobja és jobbal kapja el. Végül jobb kézzel dobja 
a labdát, amikor visszapattan, nyitott tenyérrel a falnak üti, és ballal 
kapja el ismét.
Második osztály: A játékos magasra emelt jobb lába alatt dobja el a 
labdát és ugyanígy kapja el. Aztán megismétli ezt a műveletet a bal 
lába alatt is.
Harmadik osztály: A játékos háttal áll a falnak, hátrahajlik és így dob-
ja a labdát, majd ebben a helyzetben igyekszik elkapni is.
Negyedik osztály: A játékos a labdát a falnak dobja, amikor visszapat-
tan, nyitott tenyérrel ismét nekiüti, s csak azután kapja el. A műve-
letet háromszor kell megismételni.
Ötödik osztály: Anyaga ugyanaz, mint a negyediké, csakhogy itt a 
labdát kétszer kell tenyérrel a falhoz ütni, mielőtt elkapnák.
Hatodik osztály: Ugyanaz háromszori falhoz ütéssel.
Hetedik osztály: A játékos háttal áll a falnak, a labdát nekidobja, 
majd egyszer tenyérrel visszaüti, s azután kapja el. Ez háromszor 
ismétlődik.
Nyolcadik osztály: Anyaga, mint az előzőé, a visszapattanó labdát 
kétszer kell falhoz ütni, mielőtt elkapnák.
Kilencedik osztály: Ugyanaz, de a labdát háromszor kell a falhoz 
ütni.
Tizedik osztály: A játékos a labdát a földre dobja, amikor visszapat-
tan, kétszer a falhoz üti, s azután fogja meg. A műveletet három-
szor kell megismételni.
Tizenegyedik osztály: A játékos két labdát vesz, mindkettőt egymás 
után a falnak dobja és ballal kapja el.

Tizenkettedik osztály: A játékos mindkét kezébe labdát fog. Először a 
bal kezében lévőt dobja el és fogja meg, majd a jobb kezében lévő-
vel tesz ugyanígy.
Ezekből a feladatokból versenyt is lehet rendezni.

Morva-szlovák kavicsjáték
A játékos egy diónyi kavicsot dob a magasba; az a célja, hogy az 
a lábához minél közelebb érjen földet. A dobás magasságát rend-
szerint meghatározzák: vagy egy faág, vagy tetőszegély stb. lehet a 
felső határvonal. A visszahullott kavics távolságát a dobó játékos lá-
bától egy bottal mérik. Feljegyzik, aztán jöhet a következő játékos.

bábudobás kővel (szerbia)
A résztvevők egy fabábut helyeznek egy szabad helyre: ez lesz a 
célpont. Tőle bizonyos távolságra dobóvonalat húznak, és a sorban 
álló játékosok innen dobnak egymás után a bábura. A dobáshoz 
kődarabot vagy kavicsot használnak. Aki a bábut eltalálja és eldön-
ti, az tíz pontot kap. Ha egy menetben senki sem találja el a bábut, 
akkor az kap öt pontot, aki a legközelebb dobott a bábuhoz. Ha va-
laki eldönti a bábut, akkor új menet kezdődik. Ezúttal a játékosok 
fordított sorrendben dobnak.
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8–9 évesek

Ajánlott időkeret 2×45 perc

A modul közvetlen célja Az időjárás jellegzetességeinek megfigyelése segítségével fejlődjön a gyerekekben az önállóság, törekedjenek 
arra, hogy az időjárásnak megfelelően öltözködjenek

A modul tartalma Az időjárás elemei, évszakok jellemzőinek megismerése, rendszerezése

Megelőző tapasztalat Évszakok, saját születési dátum ismerete

Ajánlott továbbhaladási irány Élőlények alkalmazkodása a környezetükhöz

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: egészségvédő képesség

Kognitív kompetencia: megismerési képesség, rendszerezőképesség

Szociális kompetencia: együttműködési képesség

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és természet, Művészetek

Tantárgyakhoz: környezetismeret, rajz, zene

Modulokhoz: Mit mutat az óra?

Támogatórendszer Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Budapest, 2001, Önkonet kft.
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MódszertAni Ajánlás

A modult két részletben ajánljuk megvalósítani, mert a II. b) feladat 
után megszakítás következik, mert a megfigyelések miatt szükség 
van arra, hogy elteljen legalább egy-két hét a folytatásig.

A feladat elvégzése, az elkészített anyagok elhelyezése az egész 
osztály számára látható, hozzáférhető (gyurmaragacs, vagy tábla 
mágnes, papír, ragasztó) helyre kerüljenek.

A csoportok kialakítása során törekedjünk arra, hogy az egy cso-
portba kerülő gyerekek képesek legyenek együttműködni, ha egy-
egy csoport nehezen alakul, a következő tevékenységre alakítsunk 
másikat.

Az I. a) D) feladat kiadására akkor vállalkozzunk, ha össze tudjuk 
gyűjteni az ehhez szükséges eszközöket (babák, babaruhák, eset-
leg ezek képei). Szerencsés lenne, ha a babák között különféle ba-
bák lennének (pl. fekete baba, inuit baba stb.). Az egyes feldolgozási 
utakat kombinálhatjuk is, kiválaszthatunk 2-3, az osztály számára 
leginkább alkalmas módszert. A csoportszervezési elvet a gyerekek 
ismeretében és a választott feldolgozási utat figyelembe véve a ta-
nító határozza meg.

A munka során a tanító ne csak a feladatok megoldásában adjon ta-
nácsokat, segítséget a gyerekeknek, hanem abban is, hogyan szer-
vezzék meg a munkát, hogyan osszák el a feladatokat.

Az időjáráshoz való alkalmazkodás a gyerekek számára az önálló-
ság felé vezető első lépések egyike. Azért is fontos, mert ennek az 
egyszerűnek látszó feladatnak a megoldásával, mármint az időjá-
rásnak megfelelő öltözködésre való törekvéssel, a gyerekek figyel-
me saját egészségük megóvása felé fordítható. A kisgyerekeknek 

szüleik, az óvó nénik és a tanító nénik „mondják meg”, hogy mikor 
vegyenek fel kabátot, vagy mikor vegyék le a pulóvert. Ha a gyere-
kek figyelmét ráirányítjuk arra, hogy ezek az utasítások az időjárási 
viszonyoktól függnek, akkor könnyebben elérhetjük, hogy ők ma-
guk is odafigyeljenek a megfelelő öltözködésre, amellyel gyakran 
előzhetnek meg betegségeket. 

speciális jAvAslAtok Az értékeléssel 
kApcsolAtbAn

Az értékelés során a közösen, vagy egyénileg elkészített munkákat 
mindenki látja, folyamatosan készülnek a feljegyzések. A tanító azt 
emelje ki, hogy egy-egy csoport vagy gyerek mennyire önállóan 
végzi a munkát. A csoportokban zajló munka során szóban érté-
kelje azt is, hogy mennyire törekszenek a gyerekek az együttmű-
ködésre, mely csoportokban oldották meg legeredményesebben a 
felmerülő problémákat. A munka tartalmi értékelését a közösen el-
készített megfigyelési tabló alapján végezhetjük. Vegyük figyelem-
be, hogy ez a gyerekek feltehetőleg első ilyen munkája, tehát már 
az egyes adatok berajzolása során is segítsük a gyerekeket, mert 
egy-egy rosszul sikerült egyéni megoldás az egész osztály munká-
ját hátráltathatja, és annak a gyereknek is kudarc, aki a feladatot 
elrontotta.
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. a) Melyik évszakra jellemző?

A) A tanulók a tanító utasítása szerint csoportokat al-
kotnak.
Szókártyákon az egyes évszakokra jellemző kifeje-
zések szerepelnek, a csoportok aszerint rendszere-
zik, hogy melyik évszakhoz tartoznak. (verőfényes, 
rügyfakasztó, farkasordító, zimankó, kánikula, 
enyhe, izzasztó, rügyfakasztó napsütés stb.).
 15 perc

Előzetes tudás mozgó-
sítása
Érvelés
Rendszerezőképesség

Csoportmunka 
– megbeszélés

szókártyák a kife-
jezésekkel a diák 
munkafüzetből

P1 (Melyik év-
szakra jellemző?)

B) A csoportok magyarázó szöveget készítenek. az 
időjárási piktogramokhoz.
 15 perc

Előzetes tudás mozgó-
sítása
Szövegalkotás

Csoportmunka 
– megbeszélés

D1 (Időjárási pik-
togramok)
ceruza

P2 (Időjárási pik-
togramok)

C) Időjárás elemeit leíró szavakhoz, szókapcsolatok-
hoz piktogramokat terveznek, rajzolnak a gyere-
kek.
 15 perc

Előzetes tudás mozgó-
sítása
Képi kifejezőkészség

Frontális – önálló 
munka

rajzlapok, színes 
ceruza

P3 (Az időjárás 
elemei)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

D) A csoporttagok felöltöztetik a babákat a négy év-
szaknak megfelelően.

 15 perc

Előzetes tudás mozgó-
sítása
Együttműködés

Csoportmunka 
– megbeszélés

öltöztetőbabák, 
különböző időjá-
rásnak megfelelő 
ruhadarabok

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) beszélgessünk az időjárásról!

A) A gyerekek arról beszélgetnek, mit jelent az idő-
járás kifejezés, hogy milyen elemeket (mennyisé-
geket) kell mérni, illetve előrejelezni az időjárással 
kapcsolatban. Az időjárás elemeit jelentő szavakat 
felírják a táblára (hőmérséklet, csapadék, szél, nap-
sütés, esetleg: nap kel és nyugszik). Megbeszélik 
azt is, hogy milyen tevékenységek jellemzők az 
egyes évszakokra.
 10 perc

Hétköznapi életből 
származó ismeretek ös-
szekapcsolása a témával
Asszociációs képesség
Szókincsfejlesztés
Figyelmes hallgatás

Frontális 
osztálymunka 
– megbeszélés 

II. b) figyeljük meg közösen! I.

A) A gyerekek az időjárás elemeinek a megfigyelését 
készítik elő. Megszervezik a munkát, kiosztják a 
feladatokat, valamint felveszik az első mérési ada-
tokat.

 15 perc

Feladattartás fejlesztése
Felelősségérzet alakí-
tása
Pontosság
Mérés
Adatok rögzítése

Csoportmunka 
– megbeszélés 

D2 (Időjárási meg-
figyelések)

P4 (Figyeljük 
meg közösen!)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. c) figyeljük meg közösen! II.

A) Az elmúlt időszakban mért adatokat összehason-
lítják azzal, amit a kérdéses évszakról általában tu-
dunk. Megállapítják, hogy megfelelt-e az időjárás 
az ilyenkor szokásosnak, milyen eltérések voltak 
stb. 
 10 perc

Összehasonlítás
Érvelés
Ismeretszerző képesség

Kooperatív – 
csoportszóforgó 

a rögzített megfi-
gyelések

II. d) Melyik évszakról szól?

A) Az időjárással kapcsolatos különböző kijelentése-
ket csoportosítják, évszakhoz rendelik a tanulók.
 15 perc

Szókincsbővítés
Együttműködés

Frontális – önálló 
munka

D3 (Feladatlap) 

B) A csoportok időjárás-jelentések közül húznak, és a 
közös megfigyelések alapján megpróbálják azono-
sítani, hogy melyik napról van szó.

 15 perc

Emlékezet
Összefüggés-kezelő 
képesség
Véleményalkotás

Csoportmunka 
– megbeszélés

időjárás-jelentések 
borítékokban

P4 (Melyik nap-
ról szól?) a közös 
megfigyeléseket 
tartalmazó tab-
lók
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. e) Mit tegyünk az úti csomagba?

A) Az egyes évszakok nevét kisorsolják a csoportok 
között, majd az lesz a feladatuk, hogy állítsák össze 
azoknak a fontos ruharaboknak és egyéb kellékek-
nek a listáját, amelyeket egy abban az évszakban 
szervezett erdei iskolába induló gyerek feltétlenül 
vigyen magával. Csomagolópapírra minden cso-
port felrajzol egy utazótáskát és belerajzolják vagy 
beleírják az eszközöket.
 15 perc

Együttműködés
Elemző gondolkodás
Kreativitás

Kooperatív – 
kerekasztal 

papírlapok, színes 
ceruza, ragasztó, 
csomagolópapír

B) Az egyes évszakok nevét kisorsolják, majd lerajzol-
ják, milyen ruhába kell öltözni az adott évszakban 
szervezett kiránduláshoz. Kitalálnak olyan játéko-
kat, programokat, amelyeket abban az évszakban 
egy szabadtéri kirándulás során közösen csinál-
hatnak.
 15 perc

Együttműködés
Elemző gondolkodás
Kreativitás

Csoportmunka 
– megbeszélés

papírlapok, színes 
ceruza, ragasztó, 
csomagolópapír

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) neked melyik évszak a kedvenced? Miért?

A) A gyerekek beszélgetnek az egyes évszakok szép-
ségéről, hogyan alkalmazkodnak ehhez az embe-
rek és más élőlények, milyen fontosabb tevékeny-
ségek, ünnepek kötődnek az egyes évszakokhoz.
 10 perc

Figyelmes hallgatás
Beszédkészség
Rendszerezőképesség

Frontális – 
beszélgetőkör 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) Az egyes évszakokhoz kapcsolódó rajzokat, illetve 
festményeket készítenek a gyerekek, miközben 
zenét hallgatnak (pl. Vivaldi: Négy évszak).
 10 perc

Asszociációs készség
Fantázia
Finommotorika

Frontális – önálló 
munka

rajzeszközök
CD és lejátszó 
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Mellékletek
P1 MElyIK évszAKRA JEllEMző?

A szókártyák a mellékletben megtalálhatóak.

P2 IdőJáRásI PIKTogRAMoK

A szókártyák a mellékletben megtalálhatóak.

P3 Az IdőJáRás ElEMEI

Írjuk fel a táblára az időjárás elemeinek neveit: szél, csapadék, nap-
sütés, hőmérséklet. Utaljunk rá, hogy a csapadék évszakonként 
más lehet, a szélnek is vannak különböző erősségű fokozatai. Eset-
leg össze is gyűjthetjük közösen a megfelelő kifejezéseket.

P4 fIgyElJüK MEg KözösEn!

A tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy az időjárási meg-
figyelésekre maradjon elegendő idő. Ezt az elegendő időt a tanító 
határozza meg, de legalább egy hétre szükség van a megfigyelések 
elvégzéséhez. Ezért azt javaslom, hogy a modulra szánt két órát ne 
egyben, hanem legalább egy hét megszakítással szervezzük meg. 
Az első órában beszéljük meg az adatgyűjtéssel kapcsolatos felada-
tokat, szervezzük meg a munkát, a folytatásra akkor kerüljön sor, 
amikor megfelelő számú adatunk gyűlt már össze. Beszéljük meg, 
ki melyik napi időjárást fogja rögzíteni.
A méréseket nem tanórákon, hanem a tanítás előtt vagy után kell 
elvégezni. Jó lenne, ha az esti időszakról is lennének megfelelő ada-
taink, ezért mindennap több tanulót is bízzunk meg az esti adatok 
otthoni rögzítésével. Természetesen ilyen feladatot csak azoknak 
a tanulóknak adhatunk, akiknek otthon van alkalmuk leolvasni a 
hőmérőről az adatokat. Ha van lehetőségünk a válogatásra, akkor 
célszerű az esti adatfelvételhez olyan tanulókat felkérni, akiknél az 
iskolaihoz hasonló helyen található a hőmérő, mert a hőmérő elhe-
lyezkedése befolyásolhatja a mért adatokat. Ha az esti adatfelvétel 
megszervezése túl bonyolult, ezt el is hagyhatjuk
Az iskolai adatfelvételre azokat a tanulókat kérjük meg, akik otthon 
nem tudják leolvasni a hőmérsékletet. A délutáni adatot a napközis 
gyerekek rögzítsék az iskolában, mielőtt hazamennek. Az adatok 
felvétele lehetőleg azonos időpontokban történjen. 
Ez után legalább egy hétig zajlik az adatok felvétele (ez az időszak 
lehet hosszabb is), és eközben a gyerekek a közös megfigyelési tab-
lón rögzítik az adatokat. A tablót elkészíthetjük a megadott lapok 
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egymás mellé rögzítésével is, de a rovatokat átmásolva nagyobb pa-
pírra készíthetünk új tablót is. A cél az, hogy a megfigyelt időszak-
ról mindenki által látható módon rögzítsük az adatokat.
A többi időjárási elem megfigyelésével kapcsolatosan válasszunk 
közösen rögzítési módot. Ehhez használhatunk bármilyen piktog-
ram-rendszert, de a gyerekek által tervezett piktogramokat is. Bár-
melyik használata mellett döntünk is, az osztályteremben legyen 
jól látható helyen kitéve a közös jelrendszer.

P5 MElyIK nAPRól vAn szó?

A megfigyelt időszakban gyűjtsünk össze minél több napilapból 
időjárás-jelentéseket. Ezeket sorsolással osszuk szét a csoportok 
között úgy, hogy egyszerre csak egy jelentéssel dolgozzon egy cso-
port, majd ha azt azonosította, akkor húzzon másikat. Az a fontos, 
hogy a közösen elkészített táblázat alapján azonosítsák a kérdéses 
napot, eközben segítsék egymást a feladat értelmezésében. Az azo-
nosított időjárás-jelentéseket tegyük a nekik megfelelő naphoz.
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8–9 évesek

Ajánlott időkeret 2×45 perc

A modul közvetlen célja A időjárás-jelentések lényegi információinak megértése, az információk alkalmazása a hétköznapi életben (el-
sősorban megfelelő öltözködés), a levegő természetével kapcsolatos tudás, az élő fogalmának formálása

A modul tartalma A levegő természetének megértése; a szövegértés segítése ismeretszerzéssel

Megelőző tapasztalat

Ajánlott továbbhaladási irány Az általánosabb, e modulon túlmutató tapasztalatok feldolgozása

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: egészségvédő képesség

Kognitív kompetencia: szövegértés, logikai képesség, problémamegoldó gondolkodás

Szociális kompetencia: együttműködési képesség, véleményalkotás

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom (szókincsbővítés, szövegértés, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség), 
Matematika (a mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, relációk), Ember és társadalom (ismeretszerzés hal-
lott és olvasott elbeszélő szövegekből, mindennapi élethelyzetek eljátszása), Ember a természetben (változások 
felismerése, azok fontosabb okainak megnevezése tanítói segítséggel, különböző tárgyak, élőlények, jelenségek 
tanult jellemzőinek elemi szintű összehasonlítása), Művészetek

Tantárgyakhoz: Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

Modulokhoz: Szerinted melyik élőlény?; Az időjárás és a mindennapi élet; Öltözködés és évszakok; Talaj, víz 
levegő; Az anyag regénye; Élet a Földön



TANÁRI ÉN ÉS A VILÁG – 2. ÉVFOLYAM 489

Támogatórendszer Nahalka István, Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 112–121
Sok meteorológiai alapfogalom magyarázatában jól használható források: http://www.pumaszallas.hu/oktatas/
meteorologia.htm
http://www.meteoziv.freeweb.hu/kepzodmeny.htm
Az időjárás előrejelzésével kapcsolatban hasznos: http://www.extra.hu/pomi/idojaras.html
A levegővel kapcsolatos tudományos és környezeti kérdések tanulmányozásához jó forrás: http://www.extra.
hu/csaladko/j_levego.htm

MódszertAni Ajánlás

A kísérletekhez szükséges eszközöket óra előtt készítsük ki.

A modulban több helyen is van lehetőség differenciálásra, ehhez 
segítséget a mellékletben találhatunk.

A levegővel kapcsolatos gyermeki elképzelések fejlődésének sajá-
tosságait számtalan kutatás vizsgálta. A lényeget kiemelve az ered-
ményekből: a gyerekek a levegőt „semminek” tekintik legelőször, a 
két szó számukra szinonim. Ez az elképzelés nyomokban később is 
megmarad, amikor a gyermek már anyaginak tekinti a gázt, de úgy 
gondolja, hogy annak nincs súlya, tömege. Egy sajátos gyermeki 
elképzelés szerint a gáz fogalma az energia nyerésére használt gázt 
(földgáz, háztartási gáz, PB-gáz) jelenti, s a levegőt nem tartják gáz-
nak. A gyermeki elképzelésekben gyakran a levegőnek nincsenek 
olyan tulajdonságai, mint más anyagoknak, vagyis nincs tömege, 
nem lehet melegíteni. Az utóbbi miatt az időjárás-jelentések meg-
értése is problematikus azon gyerekek számára, akik így gondol-
kodnak. A gyermeki szemléletben gyakran a levegő csak bizonyos 
állapotokban rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal, így pl. erőt 
csak akkor tud kifejteni, ha mozog, vagyis például a szél esetén, il-
letve csak akkor van nyomása, ha összenyomjuk (pl. fecskendőben, 

vagy a vérnyomásmérésnél használt pumpában). Másodikos kor-
ban még a gyerekek többsége élőnek tekinti a szelet, ennek nem 
a mesés ábrázolások az okai (mert egyébként a mesét és a valósá-
got már jól elválasztják), hanem az, hogy a szél jelenségét a levegő 
önmagától való mozgásaként értelmezik, s az élők azonosulnak a 
gyermeki gondolkodásban az önmozgással rendelkezőkkel, a ma-
guktól, külső hatás nélkül mozgó „dolgokkal”.
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. a) Az időjárásról általában

A) A tanulók elmesélik, milyen idő volt aznap reggel, 
amikor iskolába jöttek.
 10 perc

Kommunikáció
Emlékezet

Frontális – 
beszélgetőkör 

B) A tanulók megoldják a feladatlap feladatait. Ha va-
lamelyiknél bizonytalanok, megfogalmazzák kér-
déseiket.
 10 perc

Gondolkodás
Problémamegoldás
Előzetes ismeretek al-
kalmazása

Frontális – önálló 
munka

D1 (Feladatlap) P1 (Feladatlap)

I. b) Kísérletek, megbeszélés

A) A megoldott feladatlappal kapcsolatos kérdéseket, 
érveket, ellenérveket ismertetik a gyerekek és ta-
pasztalati úton meggyőződnek a jelenségekről.
A tanító kikészíti az asztalokra a csoportoknak a kí-
sérletekhez szükséges eszközöket, bemutatja azo-
kat, majd a gyerekek is kipróbálják.
 20 perc

Figyelem
Vitakészség
Érvelés
Következtetés
Elvonatkoztatás 

Csoportmunka 
– kísérlet 

hurkapálcikák (6 
db), újságpapír  
lapok, pipetta (3 
db), vizes edény 
(3 db), víz (az 
edény méretének 
megfelelően)

P2 (Kísérlet)



TANÁRI ÉN ÉS A VILÁG – 2. ÉVFOLYAM 491

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) Az időjárás-jelentések összetevői

A) Kiosztott időjárás-jelentéseket önállóan elolvassa 
minden csoporttag. Ezután, a csoport időjárás-je-
lentésében (a sajátjukon még később dolgozni fog-
nak) közös megegyezés után, aláhúzzák azokat a 
fogalmakat, kifejezéseket, amiket egyik csoporttag 
sem ismer. Más színnel aláhúzzák az időjárás ele-
meit, amik az időjárással közvetlenül kapcsolato-
sak (napsütés, csapadék, felhőzet, szél, hőmérsék-
let jellemzőit).
 20 perc

Szövegértés
Vitakészség
Kommunikáció

Csoportmunka 
– megbeszélés 

D2 (Időjárás-jelen-
tés) gyerekenként 
és csoportonként 
egy

II. b) Az időjárás-jelentésekben szereplő elemek jelentése

A) A csoportok elmondják, melyik kifejezés jelentett 
nekik gondot, majd a társak, illetve a tanító segít-
ségével megfogalmazzák azokat.

 10 perc

Kommunikáció
Vitakészség
Tanulási képesség
Ismeretszerzési képes-
ség

Frontális – magyarázat P3 (Magyarázat)

B) A gyerekek a saját időjárás-jelentésükben aláhúz-
zák az időjárás elemeit, beragasztják a füzetükbe, 
és mellé írják az időjárás-jelentésekben leggyak-
rabban előforduló elemeket (napsütés, csapadék, 
felhőzet, szél, hőmérséklet)
 5 perc

Önállóság
Emlékezet

Frontális – önálló 
munka

füzet, ceruza, ra-
gasztó

P3 (Magyarázat)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. c) Milyen évszakot mutatunk?

A) A csoportok az évszakoknak megfelelő időjárás-je-
lentések készítenek és a megfelelő öltözködés pan-
tomim segítségével bemutatják. A többi csoport 
megpróbálja kitalálni, melyik évszakot adták elő, 
majd a tapasztalatokat közösen megbeszélik.
 15 perc

Szövegalkotás
Szituáció eljátszása
Kreativitás

Csoportmunka 
– dráma 

papír, ceruza

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) lezárás

A) A tanító összefoglalja és értékeli az órai munkát
 10 perc

Figyelem
Empátia

Frontális – magyarázat P4 (Értékelés 1)

B) A gyerekek megbeszélik, vajon miket fognak eb-
ben a témában még tanulni.
 5 perc

Kreativitás
Gondolkodás
Szóbeli kifejezőkészség

Kooperatív – 
Gondolkozz, beszéld 
meg!

P5 (Értékelés 2)

A csoportok beszámolnak gondolataikról, sejtése-
ikről.
 5 perc

Kommunikáció Kooperatív – 
csoportszóforgó 

C) A gyerekek arról beszélgetnek, hogy mi lehet az 
aznapi időjárás-jelentésben, és miért azt a ruhát 
vették fel reggel, amit.
 10 perc

Kreativitás
Emlékezet
Kommunikáció

Frontális – 
beszélgetőkör 

P6 (Értékelés 3)
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Mellékletek
P1 fElAdATlAP

A feladatmegoldás után közösen értékeljük az eredményeket.
Az 1. feladat esetében várhatóan lesznek olyan gyerekek, akik azon 
két válasz közül választanak, amelyek szerint a levegőnek nincs 
súlya. Fontos, hogy egy-két tanuló magyarázza el, miért gondolja 
így. Természetesen ne torkoljuk le a gyerekeket, a gyermeki vi-
láglátásnak természetes része még ekkor a levegő súlytalanságára 
vonatkozó elképzelés. Megtehetjük a fogalmi váltás két következő 
lépését is: 1. említsünk a gyerekeknek olyan tapasztalatokat, ame-
lyek szerint a levegőnek mégiscsak van súlya. Így megkérdezhet-
jük, hogy mit gondolnak, a búvárok légzéshez használt palackja 
üres vagy feltöltött állapotban nehezebb?
A 2. feladat esetén számunkra most egy érdekes információ van: 
bejelölik-e a gyerekek a szelet, mint élő „dolgot”, vagy sem. Ezen-
kívül érdekes lehet, hogy az álló levegőt milyennek ítélik. Ismét az 
a fontos, hogy a gyerekek megfogalmazzák, miért tekintik élőnek 
a szelet (ha van, aki annak tekinti). Addig a tanító ne foglaljon ál-
lást, amíg el nem hangzik, hogy „ami magától tud mozogni, az él”. 
Ha elhangzott az érvelés, akkor kérdezzük meg a gyerekeket, hogy 
mi mindent tudnak még az élőkről. Valószínűleg hallani fogjuk, 
hogy az élőlények növekszenek, születnek és meghalnak, szapo-
rodnak, „esznek, isznak”, vagyis anyagcserét folytatnak. Hagyjuk 
nyugodtan vitatkozni a gyerekeket, elhangzanak majd érvek és 
ellenérvek, de éppen erre van szükség a fogalmi váltáshoz. Nem 
kell lezárnunk a vitát, bár az elhangozhat, hogy a tanító véleménye 
szerint a szél nem élő dolog. A feladat más eredményeit felhasznál-
hatjuk a későbbiekben.

A 3. feladat esetében a melegíthetőség kerül szóba. Ez az időjárási 
kérdésekkel közvetlenül kapcsolatos. Van persze itt egy érdekes fi-
zikai kérdés, amellyel kapcsolatban akár még egyes gyerekeknek is 
lehetnek ismereteik. A Nap sugárzása nem közvetlenül melegíti a 
levegőt, ez a sugárzás szinte akadálytalanul áthalad rajta. A napsu-
gárzás a földfelszínt, annak anyagát melegíti föl, s az melegíti a le-
vegőt, illetve a földfelszín által más hullámhosszon visszasugárzott 
energiát tudja elnyelni a levegő. Mi ne hozzuk szóba ezt az ismere-
tet, ha a gyerekekben nem merül fel. Ismét hagyjuk, hogy egy-két 
gyerek érveljen azok közül, akik nem tartják melegíthetőnek a leve-
gőt. Ismét fontos, hogy ez a tudás fogalmazódjék meg egyértelmű-
en. Ezután lehet kérdezni: vajon a tábortűz mellett minek a melegét 
érezzük? A villanytűzhely melegítő része fölé helyezve a kezünket 
minek a melegét érezzük? Miért érezzük melegnek a leheletünket, 
még akkor is, ha előtte hideg levegőt szívtunk be. Zárjuk le azzal a 
beszélgetést, hogy „vannak, akik így gondolják, vannak, akik úgy, 
majd meglátjuk, hogy melyik ismerettel megyünk többre”.

P2 KíséRlET

Végezzük el a következő egyszerű kísérletet: tegyünk egy hurka-
pálcikát az asztal szélére úgy, hogy kb. 10 cm-es rész nyúljon túl 
az asztalon. Fektessünk a hurkapálcika az asztalon lévő részére új-
ságpapírt. Üssünk rá a hurkapálcika kilógó végére erősen. A hur-
kapálcika eltörik, míg ha újságpapír nélkül hajtjuk végre a műve-
letet, akkor nem. Az eredmény egy magyarázata lehet az, hogy az 
újságpapírra nehezedik a fölötte lévő levegő, és így nem engedi 
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felemelkedni a hurkapálcika asztalon lévő részét, amikor a másik 
részére ráütünk.
Említhetjük még esetleg azokat a jelenségeket is, amelyek zárt 
térben a levegő nyomásának csökkenésével kapcsolatosak. A leg-
egyszerűbb egy pipettának a bemutatása, víz felszívása. A pipettá-
ban azért emelkedik a vízszint, mert az edényben lévő víz szabad 
felszínére nehezedő levegő felnyomja a vizet a pipetta szárában. 
Ezzel azonban óvatosan bánjunk, mert sok felnőtthöz hasonlóan 
a gyerekek is hajlamosak arra, hogy a vízszint emelkedését a „vá-
kuumnak” tulajdonítsák. Azt mondják, hogy „a vákuum felszívja 
a vizet”. Ezt a bemutatót csak akkor használjuk, ha van elég idő a 
megbeszélésre.

P3 MAgyARázAT

Magyarázatot igényelnek az időjárás-jelentésben a többség szá-
mára nem ismert kifejezések. Ezek közül a „magas nyomású öv” 
és a „légköri front” kifejezésekkel nem foglalkozunk. Jó lehetőség 
ez arra, hogy a gyerekekben tudatosodjon, számtalan olyan eset 
van az életben, amikor olyan információt kapunk, amelyet szinte 
egyáltalán nem értünk, de nincs módunk vagy lehetőségünk, vagy 
egész egyszerűen csak nem akarunk utánanézni az információban 
foglaltak jelentésének. Az időjárás vizsgálata, az előrejelzések ké-
szítése tudósok munkája, nekik nagyon sok olyan ismeretük van, 
amit az emberek döntő többsége soha nem tanul meg. Az itt em-
lített két kifejezés a határon van, mert viszonylag sok embernek 
vannak bizonytalan részismeretei arról, hogy mit jelentenek. Tud-
juk, hogy a légnyomás, vagyis a levegő nyomása fontos szerepet 
játszik az időjárás alakulásában, s annak magas vagy alacsony volta 
például összefügg azzal, hogy várható-e csapadék vagy sem. De 
sajnos ebben az ismeretben is ott van egy fontos fogalom, a légkö-
ri nyomás fogalma, amely még ismeretlen egy másodikos tanuló 

számára. A frontokról is viszonylag sok ember tud valamennyit, 
ismert általában, hogy vannak hideg- és melegfrontok, és az időjá-
rás változásával kapcsolatosak, valamint azt is tudják sokan, hogy 
bizonyos betegségekkel rendelkezők érzékenyek a különböző idő-
járási frontokra. Ezeket talán még a gyerekek is tudhatják, de ennél 
több ismerete az átlagos hétköznapi embernek sincs. Tudomásul 
kell vennünk, hogy azokban a szövegekben, amelyekkel nap mint 
nap találkozunk, bizony bőven találunk csak kevéssé vagy egyál-
talán nem értett, hiányosan ismert részeket. Ezzel számot kell vet-
nünk, miközben az is fontos, hogy ha ilyenre bukkanunk, s valami 
miatt fontos lesz, hogy mégiscsak alaposabb ismereteket szerez-
zünk a dologról, akkor azt meg tudjuk tenni, vagyis tudjuk, hogy 
hol kell keresni az információkat. A konkrét esetben az a helyzet, 
hogy ezekről a jelenségekről, fogalmakról az iskolában fognak még 
tanulni a gyerekek, most félretehetjük ezt a problémát, az időjárás-
jelentés többi részét értjük ezek nélkül is.
A „nyugati megyék” és a „délnyugat” mint irány problematikus 
volta már nehezebben intézhető el. Két eset van. Ha az eddigi ta-
nulás során már szerepeltek az égtájak (ez helyi tanterv kérdése), 
akkor az irányok ismertek lehetnek (magyarázatra ekkor is szük-
ség lehet, mert nem biztos, hogy minden tanuló jól birtokolja ezt 
az ismeretet). A másik eset, ha még nem szerepeltek az égtájak a 
tantervben. Akkor beszéljük meg a gyerekekkel, hogy ez hasonló 
helyzet az előbbihez, most csak annyit érdemes erről tudni, hogy 
irányokat fejeznek ki a „nyugat” és a „délnyugat”, a későbbiekben 
még megtanuljuk pontosan a jelentésüket. A „megye” szóval lé-
nyegében ugyanez a helyzet, itt magyarázatnak elég annyi, hogy 
Magyarország területe megyékre van osztva, ezekből van össze-
sen 19, és természetesen érdemes megemlíteni a saját megyénket, 
valamint a környezetünkben lévőket, és olyanokat, amelyeknek a 
nevét egyes gyerekek tudják. Érdemes példákat mondani nyugati 
megyékre.
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Beszéljük végig a kritikus fogalmak jelentését az osztállyal. Segíti a 
megértést néhány esetben, ha az adott kifejezéssel rokon kifejezést 
mondanak a gyerekek. Így keressünk „társakat” a „fátyolfelhőzet”, 
„záporeső” kifejezésekhez („bárányfelhők”, „vastag, vékony felhő-
zet”, „sötét felhők” [ezeknek csak egy része szakkifejezés], illetve 
„csendes eső”, „zivatar”, „felhőszakadás”, viharos eső”, hóesés, hó-
zápor stb.). Ha lehet, ezeket maguk a gyerekek mondják ki, de a 
tanító egészítse ki, ha kifogynának az ötletekből. Az időjárás-jelen-
tésekben a szél is sokszor kap jelzőket, ezekből is gyűjtsünk össze 
minél többet.
A széllel, illetve a levegővel kapcsolatban azonban még külön is 
foglalkoznunk kell egy-két kérdéssel. Hívjuk fel a gyerekek figyel-
mét, hogy a levegő az időjárás alakulása szempontjából alapvető 
szerepet játszik, a levegő szállítja, a szél fújja a felhőket, egyáltalán, 
a szél nem más, mint a mozgó levegő, a levegő melegszik fel nap 
közben, a levegő hőmérsékletét adják meg az időjárás-jelentések. 
Mindezek azt mutatják, hogy a levegő egy anyag, csak nagyon ritka, 
átlátszó, nem lehet megfogni. Ezen a ponton ezeket és még további 
információkat próbálják meg maguk a gyerekek megfogalmazni. E 
ponton még erősebb lehet a hatás, hogy a levegővel kapcsolatosan 
nem tudományos jellegű elképzeléseket birtokló gyerekek fokoza-
tosan megváltoztassák alap-elgondolásaikat.
Az időjárás-jelentésekben sokszor előforduló, vele közvetlenül 
kapcsolatos kifejezések esetén ellenőrizzük a csoportok munká-
ját, s beszéljük meg a megoldásokat. A „magas nyomású öv” és a 
„légköri front” kifejezések persze jellegzetes alkotórészei az ilyen 
szövegeknek, de mivel ezeknek a jelentését nem ismerjük elég jól, 
ne vegyük bele a listába őket. Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy a 
minden időjárás-jelentésben általában szereplő, általunk is ismert 
elemek a napsütés, a felhőzet, a csapadék, a szél és a hőmérséklet. 
Minden esetben térjenek ki a gyerekek arra, hogy miképpen jelle-
mezhetők ezek az összetevők az időjárás-jelentésekben, általában 
mit mondhatunk róluk. Ezek a részei az órának (a megbeszélések) 

támaszkodhatnak a gyerekek előzetes ismereteire, ezért a kérdve 
kifejtést ajánljuk alkalmazható módszerként. 
A tevékenység zárásaként minden tanuló a saját szövegében húzza 
alá a megfelelő színesekkel a megállapodás szerint a szöveg részeit, 
a lap kerüljön be a füzetbe, és írjuk még le a következő szöveget is: 
„Az időjárás-jelentésekben leggyakrabban a következők szerepel-
nek: napsütés, felhőzet, csapadék, szél, hőmérséklet”.

p4 értékelés 1

A tanító foglalja össze és értékelje a munkát. Három fő kérdésről 
szóljon: 1. a levegő természetével kapcsolatos tanulás, 2. az időjá-
rás-jelentések megértése, 3. a megfelelő öltözködés szükségességé-
nek megtanulása. Értékelje, hogy a három témában hogyan jutott 
előbbre az osztály, s milyen tanulási folyamatok várhatók még ezzel 
kapcsolatban a jövőben (a levegővel, sőt, a gázokkal való ismer-
kedés a kémiában, a fizikában, földrajz tantárgyban az időjárással 
való alaposabb ismerkedés, azoknak a fogalmaknak is a megisme-
rése, amelyekkel most nem tudtunk megbirkózni). Általában érde-
mes az egész értékelést „arra kihegyezni”, hogy nagyon sok infor-
máció ér bennünket az életben, amelyeknek a részleteivel, a pontos 
értelmezésükkel nem vagyunk tisztában, de valamit azért mindig 
tudunk ezekkel kapcsolatban, még ha keveset is, illetve mindig 
megvan a lehetőség a tudás továbbfejlesztésére. Emelje ki a taní-
tó, ha a gyerekek, vagy közülük többen jól tudták ezt, és ügyesen 
használták fel azt a keveset is, amit tudtak az adott kérdésben.
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p5 értékelés 2

Az értékelés, összefoglalás feladatát elvégezhetjük a gyerekek in-
tenzív részvételével is. Tegyük fel egyszerűen a kérdést a gyere-
keknek: mit gondoltok, mit fogtok még ebben a témában a későbbi-
ekben megtanulni? Először páros munkában beszélgessenek erről a 
gyerekek, majd frontális munka keretében az osztályban beszéljük 
meg, mik a fontosabb felvetések. A válaszok alapján kibontakozó 
beszélgetésben fokozatosan minden fontosabb értékelendő moz-
zanat előkerülhet. 

p6 értékelés 3

Kérdezzük meg az osztályt, hogy az aznapi időjárás-jelentésben 
vajon mi szerepelhet. A gyerekek szóban elhangzó válaszai segítsé-
gével tisztázzuk, hogy mit is tanultunk meg az időjárásról, s abban 
a levegő, a szél milyen szerepet játszik. Kérdezzük meg azt is, hogy 
ki hogyan öltözött fel ma annak megfelelően, hogy tudta, milyen 
időjárás várható. Segíthetjük a válaszadást mondatbefejezésekkel. 
Pl. „Ma az időjárásnak megfelelően öltöztem, mert...” vagy „Jól ér-
zem magam a ruhámban, mert…” A végén állapítsuk meg, hogy az 
elmúlt két órában ebben a témakörben szerezhettek ismereteket, s 
amint a példa mutatja (reméljük, mutatja) ez sikeres volt.
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8–9 évesek

Ajánlott időkeret 2×45 perc

A modul közvetlen célja Az időjárás és az öltözködés közötti kapcsolat felismerése, a megfelelő viselet bemutatása

A modul tartalma Megbeszélik az évszakokat és a hozzájuk kapcsolódó öltözködési szokásokat. Különböző textilekkel ismerked-
nek öltözködés szempontjából

Megelőző tapasztalat Napirend, az időjárás jellemzői

Ajánlott továbbhaladási irány Az időjárás megfigyelése, fűtés és takarékosság

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: egészségvédő képesség

Kognitív kompetencia: megfigyelőképesség, összefüggés-kezelő képesség

Szociális kompetencia: véleményalkotás, együttműködés

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ember a természetben, Ember a társadalomban, Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, Művészetek

Tantárgyakhoz: környezetismeret, vizuális kultúra, zene

Modulokhoz: Én már jártam külföldön, Készítsünk időjárás-jelentést!

Támogatórendszer Nefelejcs. Szép magyar versek kisiskolásoknak. Budapest, 1975, Móra Könyvkiadó.
Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Budapest, 2001, Önkonet Kft.
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MódszertAni Ajánlás

A modul sok előzetes gyűjtő munkát igényel, kérjük meg a gyere-
keket, hogy ráhangolódásként végezzék el ezt a gyűjtést.

A II. h) feladatnál a terem négy sarkának jelölésére a tanító egye-
dül vagy a gyerekekkel közösen készíthet előre, négy, az évszakot 
szimbolizáló képet, amit ennél a feladatnál kitesznek a falra.

Az „átfordítási képesség” a fejlesztőpedagógiában használatos ki-
fejezés, az egyik jelrendszerről a másikra (vizuális, auditív, grafi-
kus) történő átkódolást jelöli. Mivel a gyerekeknél a vizualitás az 
elsődleges (pl. sokkal több mesét látnak, mint hallanak), fontosnak 
tartjuk ennek a – tanulás szempontjából döntő jelentőségű – terü-
letnek tudatos fejlesztését.

speciális jAvAslAtok Az értékeléssel 
kApcsolAtbAn

Az életkornak megfelelően az értékelésben az azonnali visszajel-
zés, a folyamatos értékelés, bátorítás a hatékony, ezt javasoljuk. A 
modul során jellemző a pozitív visszacsatolás a feladatvégzés során 
tapasztalt együttműködésről, nyitottságról; a tanuló önmagához 
mért fejlődésének értékelése.



500 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja. 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök. mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. a) évszakok a költészetben

A) A gyerekek meghallgatják a tanító által előadott 
versrészleteket.
 10 perc

Figyelmes hallgatás
Fantázia

Frontális – tanítói 
bemutatás 

P1 (Versrészle-
tek)

B) A tanulók a tanító utasítása szerint csoportokat ala-
kítanak.
A négy versrészletet csoporton belül elolvassák a 
gyerekek.
 10 perc

Pontos, kifejező olvasás
Figyelem

Kooperatív – 
kerekasztal

versrészletek cso-
portonként 1-1

I. b) Az évszakok jellemzői

A) Minden csoport kap egy képet, amit egyeztetnek a 
versrészletekkel.
A csoportok beszámolnak arról, milyen képet kap-
tak, és hogy azt melyik versrészlethez társították.
 10 perc

Átfordítási képesség
Összehasonlítás
Összefüggés-kezelő ké-
pesség

Csoportmunka 
– megbeszélés
Kooperatív – 
csoportszóforgó

évszakokat ábrá-
zoló képek (fali-
naptár)

P2 (Évszakok)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja. 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök. mellékletek

Diák Pedagógus

B) A borítékban található mozaikokat egyenlően szét-
osztják a csoporttagok és megpróbálják kirakni az 
évszakokat ábrázoló képeslapokat, majd ezeket 
egyeztetik a versrészletekkel.
A csoportok beszámolnak arról, milyen képet kap-
tak, és hogy azt melyik versrészlethez társították.
 10 perc

Átfordítási képesség
Összehasonlítás
Összefüggés-kezelő ké-
pesség

Kooperatív – mozaik, 
csoportszóforgó

évszakokat ábrá-
zoló képek (fali-
naptár) feldarabol-
va, borítékban

P2 (Évszakok)

I. c) öltözet évszakonként

A Különböző évszaknak megfelelő öltözetű gyere-
kek képét rakják össze a csoportok, majd egyezte-
tik az évszakokkal.
 5 perc

Szintetizáló képesség
Összefüggések felisme-
rése

Kooperatív – mozaik Csoportonként 
négy kép (képes-
lap) darabokra 
vágva

P2 (Évszakok)

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) szógyűjtés

A) A gyerekek szóforgóval elmondják, mi jut eszükbe 
a különböző évszakokról, évszakonként két kört 
szánjunk rá.
 5 perc

Kifejezőképesség
Szókincsfejlesztés

Kooperatív – szóforgó

B) Szókártyákat csoportosítanak évszakonként a cso-
portok.
 5 perc

Differenciáló képesség
Rendszerező képesség

Csoportmunka 
– problémamegoldás

(Évszakok – szó-
kártyák)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja. 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök. mellékletek

Diák Pedagógus

II. b) hónapsoroló

A) A Hónapsoroló című verset közösen elmondják, 
majd besorolják a hónapokat az évszakokba.
 10 perc

Memóriafejlesztés 
Figyelem

Frontális – 
megbeszélés 

P3 (Hónapsoro-
ló)

B) A Hónapsoroló című verset közösen elmondják. 
Kijelölik a csoportból, ki, melyik évszakot képvise-
li, és az összekevert hónapneveket szétválogatják, 
évszakonként csoportosítják.
 10 perc

Csoportosítás
Emlékezet

Csoportmunka 
– problémamegoldás 
kiscsoportban 

Szókártyákon a 
hónapok nevei, 
minden csoport-
nak

II. c) Imitáció

A) A gyerekek eljátsszák, milyen az időjárás hatása az 
emberre. A gyűjtött fogalmakhoz tartozó emberi 
reakciókat bemutatják.
 10 perc

Kreativitás
Képzelet

Frontális – drámajáték

II. d) Az öltözködés mozdulatai

A) A gyerekek körbe állnak. Az első mond egy ru-
hadarabot, amit berak a képzeletbeli bőröndbe, a 
következő elismétli, majd egy másikat mond, így 
folytatják, míg mindenki sorra kerül.
 5 perc

Emlékezetfejlesztés
Szókincsfejlesztés

Frontális – játék P4 (Bőrönd 
Ödön)

B) A gyerekek körben állnak és az öltözködés mozdu-
latait továbbadják egymásnak.
 5 perc

Megfigyelés
Emlékezet
Mozgásutánzás

Kooperatív – Add 
tovább a mozdulatot!
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja. 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök. mellékletek

Diák Pedagógus

II. e) Az öltözködés szempontjai

A) A gyerekek megbeszélik az öltözködés szempont-
jait, hogy mikor milyen ruhát vesznek fel (időjárás, 
alkalom, lehetőség).
 10 perc

Beszédkészség
Gondolkodás
Empátia
Egészségvédő képesség

Frontális – 
beszélgetőkör

II. f) Textíliák felismerése

A) Az első csoporttag belenyúl a zsákba, tapintás 
alapján felismeri az anyagot, kiveszi és elmondja, 
milyen ruha készítésére lenne alkalmas, majd húz 
a következő gyerek, és így tovább.
 5 perc

Taktilis percepció
Megfigyelőképesség
Csoportosítás
Következtetés

Kooperatív – szóforgó különböző textíli-
ák csoportonként 
egy kis zsákban

II. g) évszakok bemutatása

A) A terem négy sarka a négy évszakot szimbolizálja. 
A gyerekek abba a sarokba állnak, amelyik évszak-
ban születtek, majd az évszakok bemutatkoznak, a 
tanulók elmondják, mit tudnak az adott évszakról, 
miért szeretik, miért jó.
 10 perc

Összefüggések felisme-
rése
Következtetés
Kifejezőképesség
Lényegkiemelés

Kooperatív – sarkok

B) A terem négy sarka a négy évszakot szimbolizálja. 
A gyerekek abba a sarokba állnak, amelyik évszak-
ban születtek. Minden csoport a saját évszakának 
megfelelő öltözetet válogatja össze, majd bemutat-
ja.
 15 perc

Figyelem
Differenciálás
Együttműködési kész-
ség

Csoportmunka 
– megbeszélés

Erre az alkalomra 
behozott ruhák
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja. 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök. mellékletek

Diák Pedagógus

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) érintsd meg azt, aki ...

A) A gyerekek elmesélik egymásnak, hogy milyen új 
ismereteket szereztek a mai órán az öltözködésről 
és megérintik azt a társukat, akitől sokat tanultak 
ma.
 5 perc

Emlékezet
Gondolkodás
Lényegkiemelés
Önismeret
Társismeret

Frontális – 
beszélgetőkör 

III. b) házi vagy időkitöltő feladat

A A tanulók a színes lapokból összeválogatják egy 
évszak színeit, és vágással, tépéssel mozaikképet 
készítenek.
 15 perc

Belső képalkotása
Kreativitás
Szintetizáló képesség

Frontális – önálló 
munka, képalkotás

színes lapok, rajz-
lap, olló, ragasztó 

B Tetszőleges rajzot készítenek a gyerekek az adott 
évszaknak megfelelően.
 10 perc

Képzelet
Belső képalkotása
Finommotorika

Frontális - önálló 
munka, képalkotás

Rajzlap, rajzesz-
közök 
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Mellékletek
p1 versrészletek

a) nagy lászló
Dióverés 
(részlet)

Elsuhogott az a füttyös
Sárgarigó is délre.
Sárgul az árva diófa
Zöld terebélye.

Levelek lengnek, akár a
Színarany rigószárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.

Áll a diófa, és érett
Kincsei válnak tőle:
Szellő ha bántja az ágat,
Buknak a földre.

b) Kiss dénes
Hópillék

Hahó! Hahó!
Esik a hó!
Az ég, a föld
Szürke-fakó.

Észrevétlen
Lesz majd fehér.
Út és határ
Égig felér.

Hahó! Hahó!
Röpköd a hó.
Pille hull le
Százmillió.

Pille szálldos,
Sápadt szárnya
Mindent bevon 
Éjszakára.

A táj fehér,
A köd savó.
Hahó! Hahó!
Pilléz a hó.
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c) szécsi Margit
Március 
(részlet)

Déli szellők, fújjatok csak,
Játsszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengető
Márciusi szép napom.

Fagyos folyó megáradjon,
Vessen bimbót minden ág.
Szebb a somfa gyenge szirma,
Mint a szürke jégvirág.

Március van, március van.
Ember s állat érzi már,
Dong a kaptár, szárnyat rezget
Százezernyi kismadár.

Jó volna a nagykabátot
Félredobni s könnyeden
Játszani és birkózni a 
Városvégi zöld gyepen.

d) nemes nagy ágnes
Nyári rajz 
(részlet)

Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De jobb lesz, ha lerajzolom.

Megláthatod te is velem,
Csak nézd, csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó, 
Ez itt az út, felénk futó,
Ez itt akác, ez itt levél,
Ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
Hasát veri a nyári fű,
Ez itt virág, ezer, ezer,
Ez a sötét gyalogszeder,
Ez itt a szél, a repülés,
Az álmodás, az ébredés,
Ez itt gyümölcs, ez itt madár,
Ez itt az ég, 
Ez itt a nyár.
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p2 évszAkok

A képeket előzetes gyűjtésként kérhetjük a gyerekektől is, ebben 
az esetben úgy vágjuk szét a képeket, hogy minél kevésbé lehessen 
felismerni a darabokból.

P3 bőRönd ödön

A játékosok hosszú útra indulnak, és be kell csomagolniuk. Min-
den játékos egy valamit „tesz” a bőröndbe, de emlékeznie kell arra 
is, amit a többiek már bele tettek. 
1. Az első játékos közli, mit tesz a bőröndjébe. Például: „Beteszem 
a bőröndbe a macimat.”
2. A második játékos megismétli az előző szavait, s hozzáteszi a 
maga csomagolnivalóját: „Beteszem a bőröndbe a macimat és egy 
zacskó ropit.”
3. Sorban mindenki beteszi a maga holmiját, felsorolva mindazt, 
amit már a többiek becsomagoltak.

p4 hónApsoroló

Ha a gyerekek nem ismerik a verset, minden csoportnak adjunk 1 
fénymásolatot. Előtte olvassuk fel hangosan, majd közösen próbál-
juk elmondani.

Január elöl jár,
Február a nyomán
Március szántóvető,
Április nevettető.
Május szépen zöldellő,
Június nevelő,
Július érlelő,
Augusztus csépelő,
Szeptember gyümölcshozó,
október borozó,
November télelő,
December pihenő.
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8–9 évesek

Ajánlott időkeret 3×45perc

A modul közvetlen célja Sportoljunk együtt, a társakkal együtt, rendszeres mozgásigény kialakítása Az évszakoknak megfelelő sporto-
lási lehetőségek, játékok a szabadban. A sportjátékok alapja a fair play. 

A modul tartalma Évszakoknak megfelelő mozgások a szabadban

Megelőző tapasztalat A mozgás-összerendezettség alapfoka: egyensúly, rugalmasság, célvezérelt mozgás, szem-kéz koordináció

Ajánlott továbbhaladási irány

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: egészségvédő, önfejlesztő képesség

Kognitív kompetencia: testséma, mozgáskoordináció

Szociális kompetencia: Együttműködés, egymásra figyelés, tolerancia

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Testnevelés, Ember és társadalom, Ember a természetben, Életvitel és gyakorlati ismeretek

Tantárgyakhoz: technika, dráma

Modulokhoz: Mozogjunk egészségesen

Támogatórendszer Varga Péterné: Az iskolai testnevelés játékai. Testnevelési Főiskolai Tankönyv. Budapest, 1971, Sport.
Kriston-Ruzsonyi: Mozgásos játékok könyve. Budapest, 1993, Új Segély Kiadó.
Gyárfás Tamás – Radnóti László: Belépés nemcsak tornacipőben! Budapest, 1977, RTV-Minerva.
Origami-hajtogatás
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MódszertAni Ajánlás

Az évszakok jellegzetességeinek megfelelő mozgások szervezhe-
tők külön-külön alkalmakkor. De válogathatunk belőle a fejleszté-
si célnak megfelelően is. Tél–egyensúly, ősz-tavasz–rugalmasság, 
nyár–szem-kéz koordináció.

A szociális kompetenciafejlesztést jól szolgálja a forgószínpadsze-
rű tevékenységsor, amelyen végighaladnak a csoportok. A peda-
gógus mindig a legveszélyesebb, legnehezebb eszközhasználatot 
igénylő helyszínen tartózkodjon. A többi tevékenység önálló vagy 
csoportos végzéséhez meg kell beszélni a szabályokat, és az egy-
más segítésének módjait.

speciális jAvAslAtok Az értékeléssel 
kApcsolAtbAn

Az értékelésnél az önmagához mért teljesítményt emeljük ki, hi-
szen ez segíti a gyermek pozitív önértékelését. Érdemes megemlí-
teni a közös munkát, kooperációt főleg a ráhangolódásnál, a hely-
színek kialakításánál.
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a) Az évszakoknak megfelelően díszített környezet 

A) Körben ülve a télről beszélgetnek, elsősorban a 
szabadtéri mozgást befolyásoló időjárástól.
Szálló hópelyheket utánoznak tollpihe fújásával, 
levegőben tartásával.
Buborékokat fújnak, és megpróbálják minél tovább 
a levegőben tartani.
Hógolyókat készítenek újságpapírból, selyempa-
pírból tépéssel, sodrással, gyúrással, gömbölyítés-
sel.
 10 perc

Egyensúly
Koordináció
Téri helyzet
Szemfixáció
Finommotorika

Frontális – beszélge-
tőkör
Önálló munka

tollpihe, szívószál, 
szappanos víz

B) Körben ülve a tavasz és az ősz jellegzetességeiről 
beszélgetnek.
Nagyméretű faleveleket készítenek színes papír-
ból tépéssel.
Virágokat hajtogatnak színes papírból.
 10 perc

Finommotorika
Szem-kéz koordináció

Frontális – beszélge-
tőkör
Önálló munka

színes papírok, 
krepp-papír
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

C) Körben ülve a nyárról beszélgetnek.
A tanulók elkészítik a nyár dekorációját.
Krepp-papírból kisebb, nagyobb napsugarakat ké-
szítenek tépéssel, vágással, hajtogatással.
 10 perc

Finommotorika
Szem-kéz koordináció 

Frontális – beszélge-
tőkör, 
önálló munka

krepp-papír

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II/a) Téli mozgások

A) Három csoportban, forgószínpadszerűen halad-
nak a tevékenységeken végig.
1. Hógolyózó csoport: Újságpapírból gyúrt hógo-
lyóval célbadobnak karikába, vödörbe.
2. Szánkózó csoport
Gördülő deszkával egyénileg vagy társ segítségé-
vel gurulnak egy megadott pályán. Nehézségi fo-
kát befolyásolja a gyakorlottság.
3. Korcsolyázó csoport: ki-ki a gyakorlottságának 
megfelelő feladatot végez a következő eszközök 
valamelyikén – lépegető henger, gólyaláb, nyári sí 
(2 személyes) görkorcsolya Go-Go roller (pedál) 1 
vagy 2 személyes
 30 perc

Dominancia erősítése
Szem-kéz koordináció
Egyensúlyfejlesztés
Mozgáskoordináció
Egymásrafigyelés
Együttműködés
Ügyesség
Segítségnyújtás

Kooperatív – tevé-
kenységforgó
Páros munka
Frontális – önálló 
munka

gördülődeszka, 
gumikötél, gör-
korcsolya, Go-Go 
roller, nyári sí (2 
személyes), gólya-
láb, lépegető hen-
ger, ugrókötelek

P1 (Forgószín-
pad)



TANÁRI ÉN ÉS A VILÁG – 2. ÉVFOLYAM 513

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II/b) Tavaszi mozgások

A) Három csoportban, forgószínpadszerűen halad-
nak a tevékenységeken végig.
1. Ugrókötél verseny folyamatos haladással: egyé-
ni, páros, egy lábbal, keresztezett lábbal
2. „Virágszlalom” verseny: az elkészített virágok, 
falevelek között, fölött, ugrások, szökdelések, futá-
sok (távolság növelése, csökkentése, szétszórt vagy 
soros alakzatokban)
3. Ugrások: füles labdával, trambulinon, meghatá-
rozott időintervallumban, ugróiskola, gumizás.
 30 perc

Szeriális mozgásritmus
Mozgáskoordináció
Egyensúly
Rugalmasság
Téri tájékozódás
Egyensúly
Tónusszabályozás

Kooperatív – tevé-
kenységforgó
Frontális – önálló 
munka

tépett levelek, haj-
togatott virágok, 3 
füleslabda, tram-
bulin, öntapadó 
tapéta, 2x3 méter 
háztartási nadrág-
gumi 1

II/c) nyári mozgások

A) Három csoportban, forgószínpadszerűen halad-
nak a tevékenységeken végig.
Labdás játékok:
1. Labdát vezetnek, pattogtatnak szalagból, zsinór-
ból, stb. kirajzolt „napsugarak” között.
2. „Átadom a labdámat a szomszédasszony lányá-
nak, folytassa-tassa-tassa” –labdaátadás valakinek 
pattogtatva ütemtartással kell átvenni.
3. „Labdaiskola”: „Egyelőre, kétkettőre, háromhat-
ra…”– falon végezhető labdajáték.
 30 perc

Téri tájékozódás
Labdaérzék
ütemes mozgás átvétele
Szem-kéz koordináció
Mozgás-beszéd koordi-
náció
Együttműködés
Egymásra figyelés

Kooperatív – tevé-
kenységforgó
Frontális – önálló 
munka
Páros munka

legalább 8 pöttyös 
labda
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B) Zsinórlabda játék strandlabdával

 30 perc

Kooperáció
Téri tájékozódás
Szem-kéz koordináció
Dobástechnika

Kooperatív – csoport-
munka

strandlabda, zsi-
nór vagy két ugró-
kötél kifeszítve

C) Ügyességi feladatok luftballonnal: csak fejjel, csak 
jobb kézzel, csak lábbal, csak térddel stb. lehet hoz-
záérni, és átadni egymásnak.
A tanulók arra törekednek, hogy minél tovább a le-
vegőben maradjon a lufi.
 30 perc

Téri tájékozódás
Szem-kéz koordináció
Finommotorika
Testséma
Szabálytartás
Együttműködés

Kooperatív – tevé-
kenységforgó vagy 
páros munka 

lufik

D) Kiránduláson, szabadban játszható játékok:
1. Fészekfogó
2. Elvesztettem zsebkendőmet
3. Kinn a bárány, benn a farkas
4. Adj király katonát
5. Kakasviadal
6. Lyuklabda
(köralkotás, terpeszben, labdaátadás)
 120 perc

Mozgáskoordináció
Szabálytudat
Együttműködő készség
Tolerancia
Kudarctűrés
Szem-kéz koordináció
Szabálytartás

Kooperatív tanulás 
– csapatjátékok

P2 (Kirándulás 
egy erdei tisz-
tásra)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a) összefoglalás, értékelés

A) Egyéni értékelés, csoport, majd a pedagógus az 
osztályt értékeli:
Melyik játék volt a kedvenc?
Melyikben voltam ügyes?
Melyikben kell ügyesednem?
 5 perc

Mozgásrögzítés
Szabálytudat

Frontális – beszélge-
tőkör
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Mellékletek
P1 foRgószínPAd

Ennek megfelelően a tornateremben három „tevékenységterüle-
tet” célszerű kialakítani, a tevékenységeknek megfelelő, rendelke-
zésre álló eszközökkel.

P2 KIRándulás Egy ERdEI TIszTásRA

fészekfogó
A tanulók párosan, kézfogással kis kört, fészket alakítanak. A fész-
kek a játéktéren szétszórtan, egymástól két-három lépés távolságra 
helyezkednek el. Kijelölünk egy fogót és egy menekülőt, a többiek 
a fészkeket alkotják.
A fogó és a menekülő a fészkek között egymástól 5-6 lépés távol-
ságra áll. Jelre a fogó üldözni kezdi a menekülőt, aki a fogótól akkor 
szabadulhat meg, ha valamelyik körbe befut, és ott az egyik tanuló 
mindkét kezét megfogja. Ilyenkor az a tanuló, akinek a menekülő 
hátat fordít, lesz az új menekülő. Ha a fogónak sikerül a menekülőt 
utolérnie és megfognia (az érintés is fogásnak számít), akkor szere-
pet cserélnek.

Kakasviadal
Azonos nagyságú és erejű párok egymással szemben, kb. egy lépés 
távolságra szétszórtan helyezkednek el. A párok mellső karkul-
csolással állnak, jelre egy lábon szökdelve vállal lökdösni kezdik 
egymást. Aki egyensúlyi helyzetéből kimozdul és mindkét lábát a 
talajra leteszi, hibapontot kap. Győztes minden párból az a játékos, 
aki kevesebb hibapontot szerzett.
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ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

A 2. ÉVFOLYAM

fűtés és takarékosság
FűtésI MóDOK MeGIsMerése, tAKAréKOs 
EnErgiAfElhAsználási szOKásOK

Készítette:  hegyi Gabriella
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8–9 évesek

Ajánlott időkeret 2×45 perc

A modul közvetlen célja A gyerekek takarékossági szokásainak fejlesztése, különböző fűtésmódok, takarékos módszerek megismerése

A modul tartalma A gyerekek megismerkednek a különböző fűtőanyagokkal, ismerkednek az energiatakarékosság fogalmával.

Megelőző tapasztalat Öltözködés és évszakok

Ajánlott továbbhaladási irány Alkalmazkodás az élővilágban

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: egészségvédő képesség

Kognitív kompetencia: környezettudatos magatartás, kritikai gondolkodás, aktív felelősségtudat

Szociális kompetencia: az emberiség értékeinek védelme, problémamegoldó képesség, környezetért felelős 
életvitel képessége

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom; Ember és társadalom; Ember a természetben

Tantárgyakhoz: ének- zene; rajz és vizuális kultúra

Modulokhoz: Jeles napok; Oszd be a pénzt!
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Támogatórendszer Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Budapest, 2001, Önkonet Kft.
Zöld Útipakk. Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar Iroda 2003. 91–101. Eszter-
gályos Jenő: Oktatójátékok kisiskolásoknak. 112. o. Szombathely, Sylvester János Nyomda. 
Süle Ferenc: Első dalos könyvem. 4. o. 2004, Apáczai Kiadó.  
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan. 2003, Metódus-Tan Betéti Társaság.
www.citynetbt.hu/referenciák

MódszertAni Ajánlás

A különböző feladatokat választhatóan kell kezelni. Az A), B), C) 
variációk szabadon alkalmazhatók, nem kell mindegyiket elvé-
geztetni a gyerekekkel. Ezek egyrészt különböző személyiségű és 
különböző szociális képességekkel rendelkező tanulók szerint, va-
lamint módszertani megoldásokat tekintve jelentenek variációkat. 
A gyerekekben fontos tudatosítani, hogy milyen fűtési módok és 
energiatakarékos módszerek, eszközök állnak rendelkezésünkre. 
A kooperatív kiscsoportokban (lehetőleg 4 fő) különösen ajánljuk a 
heterogén csoportok képzését, hiszen ez szolgálja leginkább a tole-
rancia fejlődését. A modult aktuális eseményhez is lehet kötni, de 
legfőképpen téli időszakban ajánljuk. Mielőtt megtartjuk a foglal-
kozást, célszerű végiggondolni, milyen jellegű és mennyire gyako-
ri problémát jelent az adott téma az osztálynak. Ezért célszerű az 
energiafogyasztással kapcsolatos tesztet előre kitöltetni a tanulók-
kal, így láthatóvá válik, mely területekre kell nagyobb hangsúlyt 
fektetni. A modult 90 percben vagy 2x45 percben is tarthatjuk.

speciális jAvAslAtok Az értékeléssel 
kApcsolAtbAn

A modul elején készített energiafogyasztási teszt (1. melléklet) és 
a modul végén megoldott (8–9. melléklet) feladatok megoldásának 
eredménye tükrözi, hogy a tanulók mennyire sajátították el az is-
meretanyagot. Önértékelés, egymás munkájának értékelése. Az el-
készített tablók megtekintése.
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. a) Az energiával kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése

A) Közösen megbeszélik, hogy szerintük mi az ener-
gia? Milyen energiaféleségeket ismernek? Mire 
használjuk? Milyen energiaféleségeket haszná-
lunk az otthonunkban?
Összegyűjtik, hogy milyen tűzzel kapcsolatos da-
lokat, játékokat ismernek?
Közösen eléneklik a Tüzet, viszek, lángot viszek című 
dalt.
 20 perc

Ismeretek mozgósítása
Figyelem
Emlékezet

Frontális – 
beszélgetőkör

D1 (Energiafo-
gyasztási teszt)

I. b) Energiafogyasztási szokásaink

A) Közösen megoldják a találós kérdést.
Kitöltik az energiafogyasztási tesztet.
Megbeszélik a teszt tapasztalatait.
 15 perc

Szövegértés
Együttműködés
Fantázia

Kooperatív 
– megbeszélés, 
beszélgetőkör

D 2 (Találós kér-
dés)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) Energiaforrások, fűtőberendezések

A) A fűtőberendezéseket csoportosítanak fűtőanya-
gaik szerint:
A terem különböző pontjaira szókártyán elhelye-
zik a fűtőanyagok neveit. A tanulók egy fűtőberen-
dezés képét kapják, majd megkeresik a hozzá tar-
tozó fűtőanyagot, és odaállnak. A terem közepén 
állnak azok, akik fűtőberendezése többféle anya-
got használ.
 5 perc

Logikus gondolkodás
Azonosságok és külön-
bözőségek megfigyelése
Figyelem

Frontális – Keresd a 
helyed! 

D3 (Fűtőberende-
zések)

P1 (Fűtőberen-
dezések)

B) A tanulók fűtőberendezések képeit kapják, és eze-
ket csoportosítják a fűtőanyagaik szerint.
 5 perc

Azonosságok és külön-
bözőségek megfigyelése

Kooperatív – szóforgó P1 (Fűtőberen-
dezések)

II. b) A különböző fűtésmódok előnyei és hátrányai

A) Beszélgetnek arról, hogy mit jelent a takarékosság? 
Miért kell takarékoskodni? (A fosszilis energiahor-
dozók végesek.)
Hogyan lehet takarékosan fűteni, világítani?
 15 perc

Kritikai gondolkodás
Környezettudatos ma-
gatartás
Együttműködés

Frontális – 
beszélgetőkör 
Kooperatív – 
ötletroham



522 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. c) Energiatakarékosság 

A) Feladatokat oldanak meg az energiatakarékosság-
gal kapcsolatban a munkafüzetben.
 10 perc

Környezettudatos ma-
gatartás
Döntéshozatal

Kooperatív – 
diákkvartett

D4 (Csak energia-
takarékosan)

1db hőmérő, 
gyertya

II. e) Az otthon melege

A) A nappali rajzát színezik, olyan színekkel, ame-
lyekben jól érzik magukat!
 10 perc

Együttműködés
Rész-egész viszony fel-
ismerése

Frontális – önálló 
munka 

D5 (Nappali rajza)

II.  f) Megújuló energiaforrások

A) Beszélgetnek arról, hogy milyen új, korszerű ener-
giaforrásokról hallottak, vagy ismernek: bioener-
gia, napenergia, atomenergia stb.
 10 perc

Ismeretek mozgósítása Frontális – 
beszélgetőkör 

P5 (Napelemes 
ház)

II. g) Energia és fűtés a jövőben

A) Különleges energiaforrásokat, és fűtőberendezése-
ket terveznek – csoportonként rajzos terveket ké-
szítenek, amelyeket bemutatnak egymásnak.
 15 perc

Kreativitás – fantázia, 
együttműködés 

Kooperatív – 
feladatmegosztás
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) összefoglalás 

A) Kitöltik a munkafüzet fűtéssel, takarékossággal 
kapcsolatos állításokat tartalmazó feladatlapot.
Önellenőrzés
 10 perc

Önismeret
Környezettudatos ma-
gatartás, 
Felelősségtudat

Kooperatív – szóforgó
Frontális – önálló 
munka 

D5 (Mit viszel 
haza?)

III. b) értékelés

A) Beszélgetnek arról, hogy mit tanultak.
Mi volt a legérdekesebb dolog, amit megismertek
Melyik feladat volt a legérdekesebb?
Milyen tanulságot mondanak otthon a szüleiknek? 
 10 perc

Önismeret
Környezettudatos ma-
gatartás 
Felelősségtudat
Mások értékelése

Frontális – 
beszélgetőkör
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Mellékletek
P 1 EnERgIAfoRRásoK és fűTőbEREndEzésEK
Milyen fűtőanyagot használnak a felsorolt berendezések?
A képek a diák munkafüzetben találhatók.
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P4 fűTőAnyAgoK

A szókártyák a mellékletben megtalálhatóak.
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P5 nAPElEMEs ház – PuzzlE
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A 2. ÉVFOLYAM

ALKALMAZKODÁS AZ 
élővilágban
hOgyAn hAt Az évszAKOK váltOzásA Az 
éLővILáGrA?

Készítette:  Iván Zsuzsanna
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8 éves

Ajánlott időkeret 2×45 perc

A modul közvetlen célja A tanulók ismerjék meg a különböző évszakok és az élőlények szervezetében, illetve életében bekövetkező 
változások közötti összefüggést.

A modul tartalma Foglalkoznak a magyarországi növények, állatok téli időjáráshoz való alkalmazkodásával.

Megelőző tapasztalat Fűtés és takarékosság

Ajánlott továbbhaladási irány Jeles napok

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia:

Kognitív kompetencia: tapasztalatszerzés, megfigyelés, logikus gondolkodás fejlesztése

Szociális kompetencia: együttműködési készség, empátia

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember a természetben; Ember és társadalom; Életvitel és gyakorlati ismeretek

Tantárgyakhoz: művészetek, magyar nyelv és irodalom

Modulokhoz: Séta a természetben; Az időjárás és mindennapi életünk; Öltözködés és évszakok; Fűtés és taka-
rékosság, Jeles napok
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Támogató rendszer Az iskolában használatos környezetismeret tankönyv 
Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Budapest, 2001, Önkonet Kft.
Kindersley, D.: A varázslatos emberi test. CD-ROM. Budapest, 1998, Panem Kiadó.
Brown, C. (ed.): Az emberi test. 2001.
A természet képes enciklopédiája. Budapest, 1999, Egmont-Hungary Kiadó Kft.

MódszertAni Ajánlás

A modul két részre – 2×45 perc – tagolható, de két egymást követő 
foglalkozáson érdemes feldolgozni. A helyszín az osztályterem, de 
ha megoldható, kellemesebb az iskolaudvaron. A megvalósításhoz 
szükséges eszközök a lehetőségekhez igazodva helyettesíthetők. 

A modul megvalósítása többnyire a kooperatív tanulás módszere-
ivel történik. A csoportképzésre adott példa cserélhető az osztály 
létszámának, összetételének megfelelően. Több feladat használja a 
szerepjáték módszerét, a javaslat szerint főleg a szerepelni vágyó 
és abban jártas gyerekekkel oldjuk meg, de igyekezzünk bevonni 
– kisebb szerepekkel – a bátortalanabbakat is.

Az A), B), C) variációk szabadon alkalmazhatók, nem kell mind-
egyiket elvégeztetni a gyerekekkel. Ezek egyrészt különböző sze-
mélyiségű és különböző szociális készséggel rendelkező gyerekek 
szerint, valamint módszertani megoldásukat tekintve jelentenek 
variációkat. 

A mellékletben szereplő szövegek rövidíthetők, hasonló tartalmú-
val cserélhetők.
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE 

I. a) évszakok, időjárás

A) Felidézik az évszakokkal kapcsolatos előzetes is-
mereteiket: évszakok, jellemzőik: csapadék, nap-
sütés, szél, nappalok hossza.
A tanár a táblára vagy csomagolópapírra táblázatot 
készít, és rögzíti a gyerekek által gyűjtött informá-
ciókat.
 10 perc

Meglévő ismeretek 
mozgósítása
Rendszerezés

Frontális – 
beszélgetőkör 

csomagolópapír,

B) A tanulók csoportokat alkotnak évszakok szerint: 
a kártyákon lévő évszakok nevét kiosztják (annyi-
szor négyet készítsünk, ahány csoportot tudunk 
kialakítani) Az azonos évszakot húzók alkotnak 
egy csoportot.
Táblázatot készítenek, majd ötletrohammal össze-
gyűjtik jellemzőiket:
csapadék, napsütés, szél, nappalok hossza szerint 
stb. Ehhez piktogramokat találnak ki.
 10 perc

Együttműködés
Beszédkészség
Tanultak alkalmazása

Kooperatív – szóforgó, 
ötletroham

rajzlap vagy cso-
magolópapír, szí-
nes ceruza

évszakkártyák
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) A növények alkalmazkodása

A) A csoportok választhatnak a következő feladatok 
közül:
Erdő a különböző évszakokban: közös poszter ké-
szítése.
Egy, az iskola környékén lévő fa a különböző év-
szakokban.
Jelzőket gyűjtenek a növények jellegzetességeiről 
a különböző évszakokban (pl.: színek, hangok, 
hangulatok).
A csoporttagok megbeszélik, hogy melyik évszak-
ban rajzolják le az erdőt, milyen jellemző tulajdon-
ságokat tükrözzön a poszterük, mi legyen rajta. 
Ezek után beosztják a feladatokat: tervező, előraj-
zoló, színező stb. Beoszthatják a teret is, és min-
denki más erdőrészletet dolgoz ki, fontos, hogy a 
végén összeálljon a kép.
A csoportmunkák összegezése.
 20 perc

Döntés
Együttműködés
Szervezési készség
Kreativitás
Esztétikai érzék 

Kooperatív – rajzos 
feladat megosztása, 
ötletroham, 
képtárlátogatás, 
poszterek, plakátok 
bemutatása

rajzlap vagy cso-
magolópapír, szí-
nes ceruza
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. b) Alkalmazkodás az állatvilágban – hogyan készülődnek a madarak a télre?

A) Költözőmadarakat és az itt telelő madarakat ké-
pekről kiválogatják és megnevezik.
Megbeszélik, hogy hogyan segíthetünk a madarak-
nak túlélni a telet.
 15 perc

Megfigyelés
Gondolkodás
Emlékezet

Frontális – 
beszélgetőkör 

madárképek lexi-
konokból, képes-
lapokból stb.

II. c) hogyan készülődnek a télre a többi állatok?

A) A gyerekek hazánkban élő emlősállatokat sorolnak 
fel. Gondolataikat megosztják egymással: mi lesz 
velük télen? Hogyan védekeznek a hideg ellen? 
(vastagabb bunda, téli álmot alszik, elbújik a hideg 
elől)
 10 perc

Gondolkodás
Beszéd
Ismeretek felelevenítése

Kooperatív – 
ötletroham

B) Szerepjáték:
Egy rókacsalád készülődése a télre.
Egy süncsalád készülődése a télre.
A csoportok a két téma közül szabadon választhat-
nak.
Rövid megbeszélés, szerepkiosztás után a csopor-
tok bemutatják egymásnak a munkájukat.
 15 perc

Kreativitás
szókincsbővítés

Szerepjáték kendők, ruha-
darabok, esetleg 
pokróc
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. d) Tavaszi pompa, nyüzsgés, zsongás

A) A tanulók csukott szemmel meghallgatják Vivaldi: 
Négy évszak c. művéből a Tavasz tételt, vagy annak 
részletét.
Ezután rajzolják le azt a képet, amelyet a zene fel-
idézett bennük.
Majd bemutatják egymásnak a munkájukat.
 15 perc

Hallásérzet, beleélő-ké-
pesség fejlesztése

Frontális – önálló 
munka 

papír, színes ce-
ruza

cd-lemez, leját-
szó

B) Játsszunk kandi kamerát!
A gyerekek képzeletben bekukkantanak egy álta-
luk kiválasztott állatcsalád tavaszi napjaiba. Tudó-
sítást készítenek a látottakról.
 15 perc

Ötletesség
Kreativitás
Fantázia
Megfigyelés
Kommunikáció

Szerepjáték lehet: játék mik-
rofon, rossz vi-
deokamera, vagy 
dobozból készített 
mása

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) összefoglalás 

A) Egymás után vagy két részletben, az osztály figyel-
métől függően, meghallgatják Dr. Pongrácz Péter: 
Társas telelés és Schmidt Egon: Ébredő természet című 
írásának részleteit. A tanító kérdései segítségével 
beszélgetnek.
 20 perc

Figyelem
Szövegértés
Szókincsbővítés
Kifejezőkészség 

Frontális – 
beszélgetőkör 

P1 (részlet Dr. 
Pongrácz Péter: 
Társas telelés és 
Schmidt Egon: 
Ébredő természet 
c. írásából)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

III. b) értékelés

A) Párt választanak, akivel megbeszélik tapasztalata-
ikat.
Milyen új ismeretet tudtál meg a foglalkozás so-
rán? 
A tanár által táblára felírt vagy kivetített mondat-
befejezés feladatok: 
Már tudom, hová megy télen a…
Már tudom, hová bújik télen a…
Már tudom, miért vastagabb télen a bundája a…
Már tudom hogy tavasszal az állatcsaládok…
Érzelmeikről:
Hogy érezted magad?
Milyen új dolgot tudtál meg magadról, egymás-
ról?
 10 perc

Önismeret, egymásra 
figyelés, tolerancia

Páros munka 
– megbeszélés
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Mellékletek
p1 összegzés

Meghallgatják a két szövegrészletet, majd arról beszélgetnek, hogy 
mi az, amiről eddig még nem hallottak.
Miért telelnek társasan az állatok?
Milyen állatokat említett a szerző? Felsorolják a tavaszi zsongást 
felidéző szavakat.
Megneveznek egy állatot és elmondják röviden, mit csinált! Milyen 
hasznos tanácsot kaptak?

A) A tavaszi-nyári és az őszi-téli viselkedés közötti különbség leg-
inkább az áttelelő énekesmadaraknál, bizonyos varjúféléknél és 
néhány bagolyfajnál tapasztalható. A cinegék, a tengelicek, a zöl-
dikék, a csókák és a varjak a költési időszakban párosával élnek. 
Elsősorban az énekesmadarak az erdős területet szépen felosztják 
egymás közt jól körülhatárolt költőhelyekre, territóriumra, ame-
lyen belül a fészket és a körülötte levő területet a hím erőteljesen 
védelmezi a többi hímmel szemben. Így nyáron gyakorlatilag nem 
látunk madárcsapatokat. 
A magyarázat voltaképpen igen egyszerű. A költési időszakon kívül 
a madarak túl kívánják élni a következő fészkelésig tartó megpró-
báltatásokat, így a telet is. A túlélés legfontosabb feltétele a megfele-
lő táplálkozás, mert csak így tudnak a ragadozók elől elmenekülni, 
és találják meg a rossz idő elől menedéket nyújtó búvóhelyet. Eh-
hez minél jobb erőnlétben kell maradniuk.
Természetesen nem csak a madaraknál figyelhető meg a téli ma-
gatartás-változás. Az őzekre is jellemző ez. Életmódjuk szintén sa-
játos eltéréseket mutat a hideg és a meleg évszakban. A téli idő-

szakban jellegzetesen nagyobb csapatokba verődnek. Tavasszal 
és a nyár első felében viszont a csapatok kisebb részekre, illetve a 
gidáikat magányosan nevelő sutákra oszlanak. Miért tömörülnek 
télen csapatokba ezek az állatok? Ennek oka feltehetően azokban 
az időkben gyökerezik, amikor az erdőkben még gyakoriak voltak 
a nagyobb termetű ragadozók, például a farkasok. A tél ugyanis 
különösen veszélyes időszak a prédaállatok számára. Kevés a bú-
vóhely, a lombok lehullanak, gyakoribb a kiéhezett ragadozók tá-
madása. A fokozódó veszély ellen „jól jön” a nagyobb védelmet 
nyújtó csoport.

dr. Pongrácz Péter: Társas telelés. (részlet) In: Természetbúvár 59. 
évfolyam 2004/1. szám, 16–17. o.

b) Ébred a rovarvilág is. Áttelelt citromlepkék és nappali pávasze-
mek sütkéreznek a leveleken, a hangyabolyok szinte feketéllenek 
a napsugarakat élvező, melegedő hangyák tömegétől, bogarak siet-
nek a serkedő fűszálak között. A tavak szegélyén magasra szökken 
az új nád, nádirigók hirdetik a tavaszt és védik kiválasztott terüle-
teik határait, újra szól a kakukk, és mire a sereghajtók, a sárgarigó, 
a karvalyposzáta vagy a gébicsek is megérkeznek dél felől, a siető-
sebbek, a feketerigók, a bíbicek, a hollók és az ugyancsak hamar 
költő macskabaglyok már fiókákat nevelgetnek.
A tavasz az örök megújulás időszaka. A földön heverő és lassan 
porhanyós avarrá, humusszá váló tavalyi levelek helyén az új 
nemzedék zöldell az ágakon, és az ősszel dél felé repült madarak 
újra hazai földön énekelnek. Szikráznak a napsugarak, rovarok ez-



536 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

rei nyüzsögnek a fű között és járnak táncot a levegőben, tojások 
és fiókák lapulnak a bokrok ágain, faodúk mélyén vagy a fűben 
rejtőző fészkekben, rókafiak játszanak a kotorék előtt, és a mezei 
nyulak játékosan gyakorolják azokat az ugrásokat, amelyek később 
életmentők lehetnek számukra. A kirándulások során soha annyi 
élményt nem gyűjthetünk, mint a tavaszi hónapokban. Használ-
juk ki a lehetőségeket, és legalább a hétvégeken látogassunk ki a 
szabadba! Vezessünk naplót a látottakról! Különösen az egy adott 
területen feljegyzett adatok lehetnek nagyon hasznosak a későbbi 
feldolgozás során.

schmidt Egon: ébredő természet. (részlet) In: Természetbúvár 58. 
évfolyam 2003/2. szám, 13–15.
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MODuLLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 8–9 évesek

Ajánlott időkeret 2×45 perc 

A modul közvetlen célja Felkészülés a természettel összefüggő jeles napok ünneplésére
A természeti erőforrások jelentőségének megmutatása 
Tapasztalatok gyűjtése az időjárásról és az évszakokról. A legnépszerűbb jeles nap, a Madarak és fák napjának 
tanórai előkészítése. A „gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan” elv első gyakorlása

A modul tartalma A víz és haszna. A Víz és a Föld világnapjának megünneplése

Megelőző tapasztalat Életünk az élővilágban bármelyik modulja 
Ünnepek, illetve élet és naptári év fordulói

Ajánlott továbbhaladási irány Lehet harmonikusan is és „Madarak és fák napja” megünneplése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: egészségvédelmi készség

Kognitív kompetencia: megfigyelés, információfeldolgozás

Szociális kompetencia: A modul segítségével a tanulók a társadalomba tagozódnak. A megfigyelést, szempon-
tok kiemelését gyakorolják. Együttműködve tanulnak újat, ez egyéni önbizalmukat is növeli. A modul segítsé-
gével növelhetjük a környezet iránti felelősségüket, anélkül, hogy félelmet vagy szorongást keltenénk bennük. 
A modul alkalmas a védő magatartás, a gondoskodás kiváltására, az élet iránti pozitív viszonyulás felkeltésére. 
Egyenlő részvételt kínál, a médiában való tájékozódást is gyakoroltatja. A tanulók élményként élhetik meg, 
hogy ők nyújtanak valamit a felnőtteknek.
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember a természetben (tájékozódás a természettudományról)

Tantárgyakhoz: Ember a társadalomban; Életvitel és gyakorlati ismeretek; Művészet

Modulokhoz: Életünk az élővilágban, illetve Ünnepek

Támogatórendszer Jeles Napok. www.mkne.hu
Vásárhelyi Tamás – Vásárhelyi Kriszta: Vízi móka Zsóka fóka módra. Játékos feladatgyűjtemény a Víz világnapjára és 
máskorra. Budapest, 2005, Vízügyi Múzeum, Levéltár és Közgyűjtemény.
Joseph Cornell: Kézenfogva gyermekekkel a természetben. Budapest, 1998, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület– 
Medicina Kiadó. 

MódszertAni Ajánlás

A két, egymást négy héttel követő tanórát külön-külön kell felépí-
teni: előkészíteni, az új tartalmat bevezetni és összegezni, értékelni 
azokat. Ezért külön táblázatban írjuk le a teendőket is. 

A Víz világnapját március 22-én, a Föld napját április 22-én tartjuk 
a „zöld” jeles napok sorában. Bár a modul nem tartalmazza, mégis 
reméljük, hogy a két jeles „órát” a népszerű, olykor tanítás nélküli 
munkanap, kirándulás keretében, olykor a szülők kíséretében ün-
nepelt „Madarak és fák napja” zárja le május 10-én.

A két – vagy akár három – jeles nap közötti átkötő ív a rajzos tavaszi 
poszter jelenléte az osztályban. Ha mód van rá, a modul időkere-
tén kívül, azt megelőzően megtett közös séta előkészítheti a tavaszi 
jeles napokat. Megfigyeljük a tavasz érkezésének jeleit, a fészkelés 
hangjait, tavalyi lependéket, idei bimbókat, a föld zsendülését, illa-
tát, a hőmérő mutatta változásokat.

Az ünneplést is tanulni kell. A modul segítségével a tanulók elfo-
gadják, hogy nemcsak a család tagjait vagy a történelmi eseménye-

ket, hanem a természet elemeit is lehet ünnepelni. A modul során 
gyakorolják is a „tanultakat”, ők is továbbadják a kapott érintést 
ismeretlen felnőtteknek (az utcán, zöld kokárda ajándékozásával), 
a családjuknak (az otthon feltett kérdésekkel) és esetleg a soron kö-
vetkező tavaszi jeles napnak, saját tapasztalataik formájában.

speciális jAvAslAtok Az értékeléssel 
kApcsolAtbAn

Hangsúlyt kaphat az ünnep újszerűsége, a pozitív magatartásának 
megerősítése. Az értékelés kulcsa, hogy vajon az elültetett fa, avagy 
az ünnepi magatartás a tanulóé, az osztályé lett-e. Ez kérdésként 
feltehető, a tanuló önmagát értékeli válaszgondolatával.
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MODuLVÁZLAT
A víz vIlágnAPJA

Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE 

I. 1. édesvíz (csapvíz, forrásvíz, ásványvíz) kóstoltatása, összehasonlítása a „tengervízzel”

A) Összegyűjtik a meglévő ismereteiket a vízről: be-
szélgetnek arról, hogy hol, milyen helyeken fü-
rödtek édesvízben, tengerben. Hányféle víz van a 
Földön? Melyikből van több?
A különféle vizeket, ásvány-, csap-, tengervíz meg-
kóstoltatják. Milyennek találták a víz ízét? Mit ittak 
régen? Mi oltja legjobban a szomjunkat?
 15 perc

Érzékszerv: ízlelés
Megfigyelés

Frontális – 
beszélgetőkör 

Forgószínpad- 
csoportokban

csapvíz, ásvány-
víz, forrásvíz (ha 
van), poharak

P1 (Tengervíz)

I. b) Milyen felszíni vizeket ismerünk?

A) Összegyűjtik, hogy milyen felszíni vizekkel talál-
koztak már: vízfolyás, szökőkút, ivókút, tócsa stb.
Milyen vizeket ismernek Magyarországon? Melyik 
volt a legnagyobb víz, ahol jártál? Településünkön 
milyen víz található? Mi a neve?
 10 perc

Emlékezet
Csoportosítás

Kooperatív 
– ötletroham 
szóforgóval
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. c) víz a művészetekben

A) A csoportok választhatnak a különböző feladatok 
közül: 

– versek, népdalok gyűjtése, amelyekben a víz, 
felszíni vizek neve vagy vízi élőlények szere-
pelnek;

– képek keresése;
– rajzok készítése, népdalok, versek illusztráció-

jaként;
– reklám az ivóvíz fogyasztására

 10 perc

Információgyűjtés
Gyűjtő-kutatómunka
Kreativitás
Kézügyesség,
Ábrázolás

Kooperatív – 
feladatmegosztás

rajzlap, zsírkréta 
foto- és képzőmű-
vészeti albumok

P2 (Versek, nép-
dalok)

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) A víz funkciója, haszna

A) Összegyűjtik, hogy hol, mire használjuk a vizet:
a természetben, a családban, az iskolában, egyéb 
helyeken. Még hol?
A csoportok szétosztják az egyes témákat, és szem-
léletes plakátokat készítenek a megoldásokról.
 10 perc

Információgyűjtés
Rendszerezés
Együttműködés

Kooperatív – szakértői 
mozaik

csomagolópapír, 
színes ceruza, 
zsírkréta
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. b) okosan gazdálkodjunk a vízzel!

A) Összegyűjtik, hogy hol használunk folyóvizet.
Hol, mennyi ivóvíz folyik el feleslegesen?
(Fogmosás, kézmosás, mosogatás, fürdés stb.)

 15 perc

A felelősség felkeltése
Gondoskodás
Környezetettudatos 
gondolkodás
Megfigyelés

Frontális – bemutatás fogkefék P3 (Fogmosás)
2-4 üres vödör, 
2-3 db 5 literes 
kanna, tölcsér, 
esetleg literes 
mérőedény

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) összegzés

A) Beszélgetnek arról, hogy a Földön hol, mikor ta-
lálható kevés víz, ivóvíz. Miért? Összehasonlítják a 
hazai vízmennyiséggel.

 10 perc

Meglévő ismeretek 
felhasználása, rendsze-
rezése
Ok-okozati összefüggé-
sek felfedezése
Összehasonlítás

Frontális – 
megbeszélés

P4 (Vízmennyi-
ség)

III. b) értékelés

A) Megbeszélik, hogy ki mit tanult. Mi volt számára 
újdonság? Milyen tevékenységek voltak érdeke-
sek? Milyen elhatározást hozott, és mit fog a csa-
ládjának javasolni?

Önértékelés
Reflexió
Kommunikáció

Frontális – 
beszélgetőkör 
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A föld nAPJA

Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I. 1. A szünetet csengőszó helyett madárdal jelzi aznap

A) Arról beszélgetnek, miért nem a csengő szólt ezen 
a napon?
 3 perc

Nyitottság Frontális – 
beszélgetőkör

Kazetta madár-
hangokkal, isko-
larádió

I. b) viselj gondot a világra, és láss munkához otthon!

A) Ismerkednek a címben szereplő mondat tartalmá-
val. Megpróbálják megfejteni, mit jelenthet szá-
mukra.
 10 perc

Értelmezés Frontális 
– beszélgetőkör, 
ötletelés

II. ÚJ TARTAloM fEldolgozásA

II. a) zöld kokárda

A) A tanulók két-két zöld kokárdát készítenek, az 
egyiket magukra tűzik ki ünneplésül.

 5 perc

Gyakorlati készség Frontális – önálló 
munka 

minden tanuló 
számára 2 x 15 cm 
zöld pertli, 2 gom-
bostű
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. b) ünneplés!

A) Interjút készítenek a járókelőkkel

 25 perc

Ünnepi magatartás
Együttműködés
Felelősségérzet

Interjúkészítés, 
beszélgetés

zöld szalagok P5 (Interjú)

B) Az osztály kivonul az udvarra, illetve utcára, avagy 
a főtérre és közösen elültetnek egy facsemetét. 
Közben megbeszélhető, hogy miért jó ez a másik 
Föld körüli „utazónak”, a víznek is. 
 25 perc

Ünnepi magatartás
Együttműködés
Megfigyelés
Felelősségérzet

Frontális 
osztálymunka

néhány ásó, fa-
csemete, néhány 
palack víz, esetleg 
komposzt

III. Az ÚJ TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III. a) Interjúkészítés

A) A felnőttektől kapott válaszokat megbeszélik az 
osztályban.
Többségük tudta-e vagy sem, hogy ma milyen ün-
nep van? Taníthatják-e a gyerekek is valamire a fel-
nőtteket? Otthon is kérdezzék meg ugyanezt.
 5 perc

Önbizalom
Felelősségérzet
Pozitív viszonyulás az 
élethez

Frontális – 
megbeszélés 

az elkészített in-
terjú

B) Rajz készítése az osztály fájáról, az ültetők aláírása. 
A rajz a poszterre kerül.
 5 perc

Pozitív viszonyulás az 
élethez
Felelősségérzet

Frontális – 
beszélgetőkör

rajzlap, zsírkréta
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

C) A nap végén egy-két zöld kokárda csinos elhelye-
zése a poszteren. Önként jelentkezők lerajzolhat-
ják az utcán történteket otthon, ez is rákerülhet a 
„Tavasz”-poszterre.
 5 perc

Gondoskodó attitűd
Önbizalom

Frontális – 
megbeszélés, rajzolás

rajzlap, zsírkréta, 
zöld kokárda

III. b) értékelés 

A) Mit tanult ezen a napon? Mi volt a legérdekesebb? 
Mit mesél el otthon? Milyen elhatározást tett vagy 
tesz az osztály?
 5 perc

Önértékelés
Reflexió
Kommunikáció

Frontális – 
beszélgetőkör 
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Mellékletek
P1 TEngERvíz

Készítsünk „tengervizet” a kóstoláshoz kb. 3,5%-os sóoldat: 1 dl 
vízben egy csapott kávéskanálnyi só.

P2 vERsEK, néPdAloK A TAvAsszAl, A 
vIzEKKEl összEfüggésbEn 

Tavaszi szél vizet áraszt...
Által mennék én a Tiszán...
A Duna, a Tisza dróttal van kerítve…
Balatoni legények…

Petőfi Sándor: A Tisza 
Áprily Lajos: Március

P3 fogMosás

A gyakorlatban érzékeltessük, a fogmosásnál, kézmosásnál mennyi 
vizet fogyasztunk, ha folyóvízben, vagy közben elzárt és megen-
gedett csappal végezzük: becsüljék meg, melyik a több, melyik a 
kevesebb!
A fogorvos szerint naponta 3-4 percen át ajánlott fogat mosni. 

Négy percen át játssza el egy gyerek a fogmosást. Közben csorog-
jon a mosdóvíz, a többiek figyeljék, mennyi fogy. Majd ugyanezt 
mérjük közben elzárt csappal.
Mérjék hasonlóan a kézmosáshoz használt vizet!

P4 vízMEnnyIség

A csapadékkal kapcsolatos információkat megtalálhatjuk a Földraj-
zi atlaszokban. Érdemes az órára bevinni többet, mert színekkel jól 
szemléleti az éves csapadékmennyiségeket.

p5 interjú

Az osztály kivonul a közeli térre, vagy népesebb utcára. Minden-
ki megszólít egy járókelőt: Tetszik tudni, milyen napot ünneplünk 
ma?
A válasz meghallgatása vagy megadása után felajánlja a másik zöld 
kokárdát az illetőnek. Külön játék lehet, hogy vajon a megszólított 
visel-e zöld ruhadarabot? Ez esetben esetleg másik járókelőt lehet 
az ajándék szalagcsokorral kidíszíteni.
Készítsenek jegyzeteket, hányan tudták a választ, ki milyen választ 
adott.




