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SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

3. ÉVFOLYAM

KÖZTuLAjDON,  
MAgÁNTuLAjDON
A TULAJDOn 
TISzTeLeTBen TARTáSA

A modul szerzôje: Ballai Oszkárné
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a A foglalkozás hangulati előkészítése

A A tanulók a Gyümölcskosár című játékot játsszák 
az enyém, tiéd, miénk szavakkal.

10 perc

Együttműködési 
készség
Koncentrálóképesség

Frontális munka 
– játék

P1 (Gyümölcs-
kosár)

B A tanulók A bíró című játékot játsszák.

10 perc

Együttműködési 
készség
Koncentrálóképesség

Frontális munka 
– játék

P2 (A bíró)

I/b A tárgyak megszólalnak

A A tanulók bemutatják a legkedvesebb játékukat, 
tárgyukat.

20 perc

Önbemutatás
Együttműködés
Empátia

Kooperatív tanulás 
– beszélgetőkör

Otthonról hozott 
tárgyak

P3 (A tárgyak 
megszólalnak)

B A tanulók párokat alkotnak. Kérdések 
segítségével megpróbálják kitalálni, hogy hogyan 
került a társukhoz a kedvenc tárgyuk.
Majd elmesélik az osztálynak, hogyan sikerült 
a feladat.

20 perc

Önbemutatás
Empátia
Együttműködés
Információgyűjtés

Páros munka – játék Otthonról hozott 
tárgyak

P4 (Hogyan 
került hozzád?)
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I/c A tulajdonviszonyok tisztázása

A

A tanulók válaszolnak a pedagógus kérdéseire.
Pl.: Kié a játékod? Kié a ruhád, a ceruzád? Van 
olyan tárgyad, ami csak a tied? Tudsz olyan 
tárgyat mondani, ami csak a szüleidé/ami másé?
Megbeszélik a tulajdon fogalmát (enyém–övé-
magántulajdon; közös–mienk: köztulajdon 
magyarázatára, tisztázására.)

5 perc

Figyelem
Fogalomtisztázás

Frontális munka 
– beszélgetőkör

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Csoportosítás

A A tanulók csoportokat alakítanak. Ezt követően a 
magántulajdon–köztulajdon szavakhoz példákat 
gyűjtenek.
A gyűjtést bemutatják a társaiknak.

10 perc

Együttműködés
Információ-
rendszerezés

Kooperatív tanulás 
– kerekasztal

Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó

B A tanulók csoportokat alakítanak. Ezután kitöltik 
a feladatlap táblázatát.
A megoldásukat egy másik csoporttal egyeztetik, 
megbeszélik.

10 perc

Együttműködés
Figyelem
Logikai gondolkodás

Kooperatív tanulás 
– kerekasztal
Csoportmunka 
– megbeszélés

D1 (Hova való? )
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/b helyes és helytelen cselekedetek

A A tanulók önállóan kitöltik a munkafüzet 
feladatát.
Közösen megbeszélik, ki milyen megoldást 
választott.

10 perc

Következtetés
Kritikai gondolkodás
Figyelmes hallgatás
Mérlegelés

Önálló munka 
– feladatlap
Frontális munka 
– beszélgetőkör

D2 (Mit tennél, 
ha…?)

B A csoportok megbeszélik, mi történik a képen.
Véleményt alkotnak a látottakról.
A képüket csoportszóforgóban bemutatják a 
többieknek.

10 perc

Ábraolvasás
Kommunikáció
Véleményalkotás

Csoportmunka 
– megbeszélés
Kooperatív tanulás – 
csoportszóforgó

Csoportonként 
1db kép

P5 (Mi történik 
a képen?)

II/c fogalmak tisztázása

A A tanulók arról beszélgetnek, hogy mit jelent 
a csíny és mit a bűn. Lehet-e, van-e kapcsolat 
közöttük?
(A csíny jópofasággal indul, de később 
büntetőeljárást vonhat maga után – bűn; 
törvények, szabályok)

10 perc

Figyelmes hallgatás
Elvonatkoztató készség

Frontális munka 
– beszélgetés – tanári 
magyarázat

B A csoportok húznak egy képet, és jelenetet 
készítenek arról, hogyan végződhetett a történet.

10 perc

Kreativitás
Verbális kommunikáció
Felelősségvállalás

Csoportmunka – 
dráma – improvizáció

Csoportonként 
1 db kép

P6 (Hogyan 
végződött?)
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/d Az iskolai házirend

A A csoportok elolvassák a házirend adott témához 
kapcsolódó részeit. Értelmezik és megbeszélik 
a leírtakat, példákat keresnek hozzá.
1. csoport – A tanuló kötelességei
2. csoport – Tárgyak bevitele az iskolába
3. csoport – A tárgyak tárolása, használata
4. csoport – A tanuló jogai
5. csoport – Anyagi felelősség
6. csoport – Fegyelmező intézkedések
Majd ezeket megbeszélik a többiekkel.

15 perc

Lényegkiemelés
Kritikai gondolkodás
Felelősségvállalás

Kooperatív tanulás 
– beszélgetőkör

Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó

Iskolai házirend, 
papír, írószer

B A csoportok összegyűjtik, és megfogalmazzák 
az osztályban élő szabályokat az adott témával 
kapcsolatban. 
1. csoport – A tanuló kötelességei
2. csoport – Tárgyak bevitele az iskolába
3. csoport – A tárgyak tárolása, használata
4. csoport – A tanuló jogai
5. csoport – Anyagi felelősség
6. csoport – Fegyelmező intézkedések
Majd ezeket ismertetik a többiekkel.

15 perc

Problémamegoldás
Kritikai gondolkodás
Felelősségvállalás

Kooperatív tanulás 
– beszélgetőkör 
– szövegalkotás

Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó

Csomagolópapír, 
írószer
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/e drámajáték

A A II/b B feladatának témáiból választanak, majd 
az osztály egy bírósági tárgyalást játszik el ezzel 
kapcsolatban.

20 perc

Felelősségvállalás
Kritikai gondolkodás
Együttműködés

Frontális munka 
– drámajáték

P7 (Bírósági 
tárgyalás)

B A csoportok II/ b B témáiból választanak, és egy 
cikket, híradást írnak belőle.
A csoportok bemutatják egymásnak a munkáikat.

20 perc

Verbális kommunikáció
Felelősségvállalás
Kritikai gondolkodás

Csoportmunka 
– szövegalkotás
Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó

Papír, írószer

III. Az Új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a szabályok alkotása, rangsorolás

A A csoportok elkészítik az osztály 
tulajdonviszonyokra vonatkozó házirendjét, 
megfogalmazzák a szabályok megszegésének 
következményeit.
A csoportok bemutatják az elkészült munkákat.
Az osztály Költs el egy húszast! módszerrel 
megválasztja az osztályban elfogadásra kerülő 
szabályokat.

30 perc

Együttműködés
Felelősségvállalás
Kritikai gondolkodás 
Választás és döntés

Csoportmunka 
– szövegalkotás

Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó
Kooperatív tanulás 
– Költs el egy húszast!

Papírcsíkok, 
vastag filctoll
gyerekenként 20 
színes korong

P8 (Házirend 
készítése)
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A csoportok elkészítik egy iskolán kívüli hely 
(pl.: erdei iskola) házirendjét.
A csoportok bemutatják az elkészült munkákat.
Az osztály Költs el egy húszast! módszerrel 
megválasztja az osztályban elfogadásra kerülő 
szabályokat.

30 perc

Együttműködés
Felelősségvállalás
Kritikai gondolkodás 
Választás és döntés

Csoportmunka 
– szövegalkotás
Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó
Kooperatív tanulás 
– Költs el egy húszast!

Papírcsíkok, 
vastag filctoll
gyerekenként 20 
színes korong

P8 (Házirend 
készítése)

III/b értékelés

A A csoporttagok a következő szempontok alapján 
értékelik a munkájukat csoporton belül.
Hogyan éreztem magam?
Az tetszett a legjobban…
Hogyan tudtam együttműködni?
Azt szeretném, ha legközelebb…

10 perc

Önismeret
Empátia
Véleményalkotás és 
elfogadás

Kooperatív tanulás 
– szóforgó

a tanító a 
szempontokat 
felírja a táblára

B A tanulók a munkafüzet segítségével egyénileg 
értékelik a csoport munkáját, majd a csoport 
megbeszéli ezeket.

10 perc

Önismeret
Empátia
Véleményalkotás és 
elfogadás

Egyéni munka 
– feladatlap
Csoportmunka 
– megbeszélés

D3 (A csoport-
munka 
értékelése)
íróeszköz

C A tanulók a kapott szalagok színei szerinti 
csoportokat alkotnak. Miközben összekötik, 
elmondják a modullal kapcsolatos pozitív 
élményeiket. Majd a csoportok is összekötik 
a szalagokat.

10 perc

Véleményalkotás
Elfogadás

Frontális – játék 40 cm hosszú 
szalagok

P9 (Csoportos 
kötelék)
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P1 gYüMÖLCSKOSÁR

A székeket körben helyezzük el, eggyel kevesebbet, mint a játéko-
sok száma. A gyerekek gyorsan leülnek. Akinek nem jut hely, az 
beáll a kör közepére. Mindenki választ magának egy szót (enyém 
vagy tiéd). Ha a középen álló játékos azt mondja, hogy enyém, ak-
kor azok a gyerekek, akik ezt a szót választották, gyorsan helyet 
cserélnek egymással. A tiéd szónál ugyanígy kell eljárni. Ha a kö-
zépen álló azt mondja, hogy miénk, akkor mindenki helyet cserél 
valakivel. A helycserét mindig igyekezni kell úgy megoldani, hogy 
a középen álló játékos ne tudjon leülni. Ha mégis sikerül leülnie, az 
áll középre, akinek nem jutott szék.

P2 A BíRó

A bíró a következő rendelkezést hozza: akit kérdezek, az nem vá-
laszolhat, helyette a bal oldali szomszédjának kell felelnie. A kér-
dezett semmiféle módon nem jelezhet vissza, nem bólinthat, nem 
mosolyoghat stb., ha mégis reagálna, akkor kiesik, és leül a földre.
A játék a bíró újabb rendelkezéseivel tetszés szerint variálható (pl. 
az igen–nem válaszok kizárása; minden válaszban benne kell len-
nie egy kijelölt szónak; csak „hazug” válasz adható stb.)

P3 A TÁRgYAK MEgSZóLALNAK

A játék előkészületet igényel: kérjük meg a gyerekeket, hogy az 
órára hozzák magukkal a számukra legkedvesebb tárgyat, játékot.

A bemutatás a következőképpen történik: a gyerekek a pedagó-
gussal együtt körbe ülnek. A magukkal hozott tárgyakat a középre 
leterített nagy terítőre vagy pokrócra rakják majd le.
Teremtsünk nyugodt, meghitt légkört. Állapodjunk meg abban, 
hogy mindenki tisztelettel és figyelemmel meghallgatja a többieket. 
Az egy gyerekre jutó időt is határozzuk meg, a bemutatás pedig je-
lentkezési sorrendben történjen. Senkit ne kötelezzünk! Figyelem-
felkeltő és biztonságot nyújtó, ha mi kezdjük a bemutatást a saját 
tárgyunkkal. Ezzel egyben a játék menetét is megmutatjuk.
A beszélő mondja el, hogy mit hozott (mutassa is fel, hogy mindenki 
lássa). Kitől, mikor, hol kapta stb.? Mesélje el a hozzá kapcsolódó élmé-
nyeket, emlékeket. Mit jelent számára ez a tárgy, miért fontos érték?
A bemutatást egy rövid beszélgetéssel zárjuk. Kérdezzük meg a 
gyerekeket, hogyan érezték magukat, mit jelentett számukra a fel-
adat. Valószínűleg gondolkodniuk kellett azon, hogy mit hozzanak, 
végiggondolniuk, hogyan kötődik ez a tárgy az életükhöz. Minden 
bizonnyal izgultak is, hogy hogyan fogják bemutatni a kedvencü-
ket a többieknek, és azok hogy fogadják majd. Milyen új, esetleg 
meglepő dolgokat tudtak meg egymásról?

P4 hOgYAN KERüLT hOZZÁd?

Mindenki párt választ magának, és kérdések segítségével ki kell 
találniuk a párjuk által behozott tárgyról, hogy hogyan került hoz-
zá. A tulajdonos csak igennel és nemmel felelhet. Néhány perces 
gondolkodás után összeül a csoport, és sorban mindenki elmond-
hatja, mi alapján jutott arra a „következtetésre”, amire. Ezek után a 
tulajdonos elmeséli a tárgy valódi történetét.

MELLÉKLETEK
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A következő módon is játszhatjuk: az óra előtt mindenki átadja a 
saját tárgyát a pedagógusnak, aki azokat kirakja egy asztalra. Azt 
kell kitalálni, hogy melyik tárgy kié (azt is el kell mondani, hogy ki 
miből következtetett a tulajdonosra).

P5 MI TÖRTÉNIK A KÉPEN?

Képek: szka103_21_01 Falfirka, uzsonna; szka103_21_02 Lopás, be-
törés; szka103_21_03 Zsebtolvaj, falfirka

Valaki lop a boltban.
Az egyik gyerek elveszi a másik uzsonnáját.
Valaki lop egy másik ember táskájából.
Valaki betöri a kirakatüveget.
Valaki megrongálja a jármű ülését.
Valaki az utcán a falra firkál.

P6 hogyAn VégződöTT?

Ugyanazokat a képeket használjuk, mint az előző feladatban, ma-
radhat a csoportoknál a kép, de cserélhetnek is. A csoportok egy hi-
potézist állítanak fel arra, hogy mi lehet a történet vége. Beszéljünk 
arról, ha valaki másként képzeli el.

P7 BíRóságI TáRgyAlás

Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy milyen szereplőkre lesz szük-
ség (bíró, elkövető(k), szemtanúk, ülnök stb.)? Mi az egyes szerep-
lők feladata?

Bíró: meghallgatja a történeteket, kérdez, ítéletet hoz.
Elkövető: elmondja a történteket (mit tett, miért, érzések).

Szemtanúk: mit láttak, tapasztaltak?
Ülnökök (az osztály összes többi tagja): figyelnek; közösen dön-
tenek bűnösségről vagy ártatlanságról, indokolják a döntésüket;
írásban átadják a bírónak, vagy a szóvivőjük felolvassa.
A szereplők kiválasztása önkéntes vállalással történik.

P8 házIREnd KészíTésE

Kiváló alkalom ez arra, hogy az osztályban a szabályokat újra meg-
beszéljük. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a magán- és 
a köztulajdonnal kapcsolatban is térjenek ki a személyes felelőssé-
gükre. Foglalkozzanak azzal is, hogy praktikusan mit tudnak tenni 
a tulajdonuk megvédése érdekében. (Nem csak szabályalkotásról 
van tehát szó!)
Kérjük meg a gyerekeket, hogy mindegyik megfogalmazott sza-
bályt egy külön papírcsíkra írják, mert így lehet a Költs el egy hú-
szast! című módszerrel választani.

P9 CsoPoRTos KöTEléK (BÚCsÚjáTéK)

Mindenki kap egy kb. 40 cm hosszú szalagot. A gyerekek a szalagok 
színei szerint alakítanak csoportot úgy, hogy egymás után össze-
kötik az azonos színű szalagokat. Közben mindenki elmondja egy 
kedves élményét az órával kapcsolatban.
A tanár felszólítására a különböző színű csoportok összecsomóz-
zák a szalagjukat egy más színű csoporttal úgy, hogy a sor legvégén 
álló gyerek összeköti a szalagját a másik csoport első emberének 
szalagjával. A kialakuló kör az osztályközösséget szimbolizálja.
A közös élmények megosztása után mindenki kapjon egy darabot 
a szalagból.
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