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MODULLEÍRÁS 
 

Ajánlott korosztály 7-8 évesek 
Ajánlott időkeret 2 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Hagyományok felelevenítése; az együttműködés és a közösségért vállalt felelősségérzet erősítése; az 

ünnepnek mint az együvé tartozás szimbólumának a megélése 
A modul témái, tartalma Témák: 

A Találkozások témakör 2. modulja.  
Tartalom: 
Készülődés a farsangra; dramatikus játékok jelmezekben. 

Megelőző tapasztalat Farsangi dalok ismerete 
Ajánlott továbbhaladási irány További játékok a jelmezekkel, maskarákkal, álarcokkal 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága, önállóság 
Önszabályozás: érzelmek kezelése, felelősségvállalás, törődés, tekintet másokra 
Énhatékonyság-érzés: pozitív önértékelés 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, szabálykövetés, kreativitás 
Társas kompetenciák: együttműködés, kommunikációs készségek 
A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom (hanganalízis, -szintézis, szóalkotás betűrejtvénnyel), Ember és 
társadalom (farsangi szokások, hagyományok felelevenítése, a közösségért vállalt személyes 
felelősségvállalás fontosságának tudatosítása, osztályfarsang szervezése), Művészet (zene: alkalomhoz illő 
zenék kiválasztása, érzelmek, hangulatok kifejezése zenével, tánccal, dráma: csoporterősítés, együttes 
élmény megélése közös dramatizálással, vizuális: önkifejezés, alkotóképesség fejlesztése jelmezkészítéssel), 
Kommunikáció (saját érzések, saját vélemény kifejezése, mások értő, türelmes meghallgatása) 
A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz 

Kapcsolódási pontok 

A modulokhoz: Ki mit ünnepel?, A fák ünnepe 
Támogató rendszer Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 

Játssz velem! 111 játék mindenkorra, minden korra. Plantin Kiadó. Budapest, é. n. 
Bordács Margit – Lázár Péter: Kedveskönyv. Dinasztia Tankönyvkiadó. Budapest, 2002 

 
 
 
 



Módszertani ajánlás 
 
A modult lehetőség szerint a farsangi időszakra tervezzük, noha máskor is alkalmazhatjuk, de akkor inkább a maskarás játék jellegét 
hangsúlyozzuk. A modul megkezdése előtt érdemes úgy berendezni a termet, hogy legyen helyük a csoportoknak a munkához, és legyen 
elegendő tér a játékhoz is. A kellékeket, ruhákat előre össze kell gyűjteni. Izgalmasabbá teszi a játékot, ha sikerül érdekes kiegészítőket, táskát, 
kalapot, gyöngysort, kendőt beszereznünk.  

 
A modul mellékletei  
 
Tanári segédletek 
 
P1 − Borsót főztem 
P2 − Színes szókártyák 
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