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tanÁRI

MODULVÁZLAT
Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja/
fejlesztendő készségek

Munkaformák és
módszerek

Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése
I/a Csoportalakítás
A

Intézmények feldarabolt képeiből a tanulók húznak egyet-egyet, majd az összetartozók megkeresik egymást, ők egy csoportot alkotnak.
5 perc

Rész-egész felismerése

Kooperatív tanulás
– mozaik

a tanító által
hozott képek
(saját város/falu
intézményeiről)

B

A tanulók szókártyákat húznak. Megkeresik
egymást azok, akik egy intézményekhez tartozó
kártyát húztak, ők lesznek egy csoportban.
5 perc

Összefüggések felismerése

Kooperatív tanulás
– stukturált
rendezés

P1 (Szókártyák)

I/b Beszámoló a megelőző tevékenységekről
A

Kiscsoportban saját meglátásaik alapján rendszerezik, és bemutatják a gyűjtött anyagot. Számba
veszik a település fontosabb intézményeit, és
ezek nevét szókártyákra írják.
20 perc

Rendszerező képesség
Lényegkiemelés
Együttműködés

Kooperatív munka
– szóforgó
– tárlatlátogatás

a diákok által
gyűjtött anyag
üres szókártyák,
íróeszközök

B

A csoportok összegzik tapasztalataikat a tanulmányi sétáról, aztán beszámolnak (szóban és/
vagy képekben) erről, különös figyelmet szentelve a látott intézményeknek.
Számba veszik a település fontosabb intézményeit, és ezek nevét szókártyákra írják.
20 perc

Rendszerező képesség
Lényegkiemelés

Kooperatív munka
– csoportszóforgó

a diákok által
gyűjtött anyag,
üres szókártyák,
íróeszközök
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Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

I/c „Madártávlat”
A

A csoportok megfigyelik és értelmezik a (saját) településük térképét. Ha szükség van rá, a
legfontosabb intézményeket a tanítóval együtt
megkeresik.
Az előzőekben készített szókártyákat elhelyezik
a térkép megfelelő helyén.
10 perc

Síkbeli és térbeli tájékozódó készség
Térképismeret

Kooperatív munka
– kerekasztal

az előzőfeladatban
készített
szókártyák

térképvázlatok az
adott településről,
megfelelő
nagyításban

B

„Zummolás”
A csoportok megfigyelik és összehasonlítják a
különböző nagyítású helyi térképeket.
A séta során megfigyelt épületek neveit bejelölik
a térképen. Ha szükség van rá, a legfontosabb
intézményeket a tanítóval együtt megkeresik.
10 perc

Síkbeli és térbeli tájékozódó készség

Kooperatív munka
– szóforgó

az előzőfeladatban
készített
szókártyák

térképvázlatok az
adott településről,
megfelelő
nagyításban

Kreativitás
Vitakészség
Mások véleményének
figyelembevétele
Együttműködés csoportban
Vizuális kifejezőkészség

Frontális tanulásmegbeszélés
Kooperatív tanulás
– szóforgó
Kooperatív tanulás
– csoportkerekasztal

papír, írószer
csomagolópapír,
rajzeszköz, textil,
festékek, ecset

csomagolópapír,
vastag filc

II. Új tartalom feldolgozása
II/a Város/falu alapítása, névadás
A

Az osztály várost/falut alapít
Közösen megbeszélik, összegyűjtik a tervezett
település sajátosságait: fekvése, nagysága, lakóinak száma, egyéb jellegzetességei. Mindezt a
tanító csomagolópapíron rögzíti.
A tanulók javaslatokat tesznek a névadáshoz.
Szavazással döntik el, melyik lesz a város/falu
neve. A csoportok elkészítik a településük címerét és/ vagy zászlóját, majd kiválasztják közösen
a mindenkinek tetszőt.
35 perc
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tanÁRI

A tevékenység célja/
fejlesztendő készségek

Munkaformák és
módszerek

Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

II/b Ami nélkül nem működne…
A

Intézmények, szolgáltatások és tevékenységeik
A fogalmakat közösen tisztázzák, megbeszélik
az intézmény és a szolgáltató közti különbséget.
A csoportok összegyűjtik a csoportalakításkor
megkapott intézmény, szolgáltató feladatait és
dolgozóit. Mindenki számára jól átlátható rendszert alkotnak, melyet plakátra készítenek el.
Munkájukat bemutatják a többieknek.
15 perc

Rendszerező képesség
Összefüggések felismerése

Frontális munka
– megbeszélés
Kooperatív tanulás
– szóforgó
Kooperatív tanulás
– csoprtszóforgó

csomagolópapír,
írószer

B

Intézmények, szolgáltatások és tevékenységeik
A fogalmakat közösen tisztázzák, megbeszélik
az intézmény és a szolgáltató közti különbséget.
A csoportok elkészítik a csoportalakításkor megkapott intézmény, szolgáltató gondolattérképét,
számba veszik azok feladatait.
Munkájukat bemutatják a többieknek.
15 perc

Összefüggések felismerése
Logikai gondolkodás

Frontális munka
– megbeszélés
Kooperatív tanulás
– kerekasztal
Kooperatív tanulás
– csoprtszóforgó

csomagolópapír,
írószer

C

Intézmények, szolgáltatások és tevékenységeik
A fogalmakat közösen tisztázzák, megbeszélik
az intézmény és a szolgáltató közti különbséget.
A csoportok az eseményképeket párosítják az
intézmények, szolgáltatók neveivel.
Munkájukat bemutatják a többieknek.
15 perc

Rendszerező képesség
Összefüggések felismerése
Logikai gondolkodás

Frontális munka
– megbeszélés
Kooperatív tanulás
– kerekasztal
Kooperatív tanulás
– csoprtszóforgó

gyűjtött képek

P2 (Eseményképek)

tanári	Lakóhelyünk I. – 4. évfolyam

Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja/
fejlesztendő készségek

Munkaformák és
módszerek

259

Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

II/c Településünk legfontosabb intézményei, szolgáltatói
A

Minden csoport kiválasztja az általa legfontosabbnak tartott 6 intézményt, szolgáltatót.
A csoportok beszámolója után az osztály tanulói
kiválasztják, megegyeznek a 6 legfontosabb intézményben, szolgáltatóban.
Közösen megkeresik, milyen feladatok, problémák megoldására nincs intézmény vagy szolgáltató? Megoldást keresnek arra, hogy a hiányzó
intézmények, szolgáltatók feladatát hogyan lehet ellátni (Például körzetesítés, mozgóposta
vagy könyvtár).
20 perc

Vitakészség
Mások véleményének
figyelembevétele

Kooperatív tanulás
– ötletroham
– konszenzus
Frontális tanulás
– osztálykonszenzus
– megbeszélés

papír, írószer, az
előző feladatban
elkészített munkák

P3 (Legfontosabb
intézmények)

Ok-okozati összefüggé
sek felismerése
Mások véleményének
figyelembevétele

Kooperatív tanulás
– szóforgó
kerekasztal
három megy, egy
marad

papír, író- és
rajzeszközök,
csomagolópapír

P4
(Intézményalakítás)

II/e „Így működünk”
A

A csoportok a tanító segítségével választanak
egy intézmény a legfontosabbak közül.
Létrehozzák a saját intézményüket, szolgáltatóikat, kitalálják a nevét. Meghatározzák annak feladatait, működési elveit, majd mindezt plakáton
megjelenítik.
A csoportok a bemutatják saját intézményüket.
30 perc
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B

A csoportok a tanító segítségével választanak
egy intézmény a legfontosabbak közül.
Létrehozzák a saját intézményüket, szolgáltatóikat, kitalálják a nevét. Meghatározzák annak feladatait, működési elveit, majd mindezt plakáton
megjelenítik.
A csoportok egy szituációs játékkal bemutatják
saját intézményüket.
30 perc

tanÁRI

Eszközök/mellékletek

A tevékenység célja/
fejlesztendő készségek

Munkaformák és
módszerek

Mások véleményének figyelembevétele
Lényegkiemelés
Dramatikus készségek

Kooperatív tanulás
– szóforgó
Kerekasztal
drámajáték

papír, író- és
rajzeszközök,
csomagolópapír

Diák

Pedagógus
P4
(Intézményalakítás)

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
III/a Összefoglalás
A

A csoportok kiállítják az eddig elkészült tárgyakat (zászló, címer, plakát), és közösen beszélgetnek ezzel kapcsolatos munkáikról.
10 perc

Kritikai észrevételek
megfogalmazása
Lényegkiemelés

Kooperatív tanulás
– megbeszélés
csoportban
Frontális tanulás
– beszélgetés

elkészült munkák

B

A tanulók a kilépőkártya módszerével megfogalmazzák az eddigi munkájuk tapasztalatait,
azokból adódó kérdéseiket.
10 perc

Kritikai észrevételek
megfogalmazása
Lényegkiemelés

Önálló munka
– kilépőkártya

papír, írószer

Egymás iránti figyelem
Tapintatos kritika
Tolerancia
Belátás

Kooperatív tanulás
– szóforgó
– csoportszóforgó
Frontális munka
– tanítói értékelés

III/b Értékelés
A csoporton belüli előzetes megbeszélés alapján
a csoport tagjai a megadott szempontok alapján
értékelik a közösen végzett munkájukat.
A tanító reagál a csoportok önértékelésére.
10 perc

P5 (Értékelés)
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Mellékletek
P1 Szókártyák
A szókártyák közül néhány több intézményhez is kapcsolódhat: például esküvő, ha ez vitát okoz a gyerekek között, beszéljünk róla, milyen módon kötődik az egyikhez és milyen módon a másikhoz, állapítsuk meg, alapvetően melyik intézménynek a feladata.
posta				
levélkézbesítés 		
csekkbefizetés		
bélyeg				
irányítószám
iskola				
tanévzáró			
bizonyítvány			
dolgozat			
tanítás
önkormányzat		
esküvő			
lakcímbejelentés		
ügyfélfogadás		
polgármester
élelmiszerbolt		
minőségét megőrzi		
pénztárgép 			
csemegepult			
nyitva tartás
orvosi rendelő		
váróterem			
védőoltás			
recept				
vérvétel
templom			
temetés			
keresztelés			
harangozás			
oltár
rendőrség			
egyenruha			
helyszínelés			
bűnmegelőzés		
forgalomirányítás
tűzoltóság			
tűzoltókocsi			
tűzoltás			
lángoló épület		
bajbajutott mentése
P2 Eseményképek
A képek a mellékletben találhatók. Ezekből annyi másolatra lesz szükségünk, ahány csoport van.
A helyi adottságoknak megfelelően kiegészíthetjük a fentieket.
P3 Legfontosabb intézmények
A munka megkezdése előtt gondoltassuk végig a gyerekekkel, hogy melyek azok az intézmények, amelyek szinte minden településen
megtalálhatóak. Majd azt is beszéljük meg, hogy ezeken kívül még milyen intézményeket, szolgáltatókat ismerünk. Annyi legfontosabb
intézmény kiválasztását kérjük, ahány csoport van.
P4 Intézményalakítás
Segítsünk a csoportoknak úgy intézményt választani, hogy lehetőleg egy fontos intézmény, szolgáltató se maradjon ki a településünkről!
P5 Értékelés
A csoport értékelésének szempontjai: együttműködés, szabályok betartása, mások véleményének figyelembevétele.

