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A modul célja Tapasztalatok felidézése az idő múlásáról. 

A már tapasztalati úton megszerzett ismeretek alkalmazása. 
Az év, hó, hét, nap időegységek értelmezése és alkalmazása. 

Időkeret 15 perc 
Ajánlott korosztály 1. osztály 
Szükséges eszközök 1.sz. melléklet, borítékok, ragasztók, csomagolópapír csíkok. 
Modulkapcsolódási pontok 

 
 

Tágabb környezetben : Természetismeret – Ember és természet 
 
Szűkebb környezetben: Természetismereti kereszttantervi modul, a matematika kompetenciaterület 
szolgálatában. 
 
Ajánlott megelőző tevékenységek: Rendszeresen idézzük fel az elmúlt nap, hét eseményeit. 
Figyeljük az évszakok változását kísérő jelenségeket, a természetben, és saját életükben történő 
változásokat az idő múlásának függvényében. Ismerjék, és helyesen alkalmazzák a következő 
fogalmakat: ma, tegnap, holnap, tegnapelőtt, holnapután, múlt héten, jövő héten, tavaly, jövőre… 
 
Ajánlott követő tevékenységek: Játékos feladatok végzése az idő múlásának érzékeltetésére. 
 

A képességfejlesztés fókuszai 
 

– A megismerési képességek fejlesztése: megfigyelés, ismeretek rendszerezése. 
– A tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése.  
– Egyszerű képi információk értelmezése. 
– Beszédkészség, szókincsbővítés, a megismert terminológiák helyes használata. 
– A megfigyelés és szerialitás készségének fejlesztése.  
– A rész – egész viszony értelmezése, ismétlése. 
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Ajánlás : Ebben az életkorban a gyerekek ritkán figyelnek az idő múlására, még időnként előfordul, hogy egy nap egymást követő eseményeit 
is felcserélik. Éppen ezért fontos, hogy figyelmüket tudatosan irányítsuk az idő múlására, érzékeltessük minél többször, és többféle módon a 
különböző időtartamokat. A modulban leírt tevékenységek a különböző létszámú, különböző képességű és felkészültségű gyermekcsoportoknál 
más-más időtartamot vehetnek igénybe, ezért a jelzett időtartam rugalmasan kezelendő. 
 
 
Értékelés: Tevékenység közben a tanító folyamatosan dicsér. Értékeljük a pontosságot, a helyes feladatkövetést, fegyelmezett munkát, együttműködést, 
dicsérjük az ötletességet. 
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MODULVÁZLAT 
 

Tanulásszervezés  
Vál-
tozat 

Lépések, tevékenységek 
(az idő megjelölésével) 

(a mellékletekben részletesen kifejtve) 

Kiemelt készségek, 
képességek 

Célcsoport / 
A differenciálás 

lehetőségei Munkaformák Módszerek 

Eszköz 
(mellékletben: a 

feladatok, 
gyűjtemények, 

tananyag-
tartalmak) 

I. Ráhangolódás*, a feldolgozás előkészítése  

1.1 Figyelem-koncentrációs gyakorlat 
Maradjatok csöndben! Fél percig hallgassuk a 
zajokat! Annál ügyesebb vagy minél több zajt 
ismersz fel! Tapssal jelzem a feladat kezdetét, 
majd a fél perc leteltével újabb tapssal a 
feladat végét is. 
– Soroljunk fel néhányat! 

Figyelem-
koncentráció 

Egész osztály Frontális 
 

Játék 
 

 

1.2 Tanító pantomim játékban eljátssza:  
– hogy leszed egy almát a fáról és megeszi 
A gyerekek elmondják, hogy mit láttak.  
A tanító eljátssza: 
– egy nap eseményeit, pl.: ébredés – 
mosakodás, fogmosás – öltözködés – stb… 
A gyerekek elmondják, hogy mit láttak. 
 

3 perc

Megfigyelés 
Leírás 
Tudatos emlékezet  
Tájékozódás időben 

Egész osztály Frontális 
 

Játék 
Bemutatás 
Szemléltetés 
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Tanulásszervezés  
Vál-
tozat 

Lépések, tevékenységek 
(az idő megjelölésével) 

(a mellékletekben részletesen kifejtve) 

Kiemelt készségek, 
képességek 

Célcsoport / 
A differenciálás 

lehetőségei Munkaformák Módszerek 

Eszköz 
(mellékletben: a 

feladatok, 
gyűjtemények, 

tananyag-
tartalmak) 

II. Az új tartalom feldolgozása*  

 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkossatok 5 fős csoportokat és csoporton-
ként foglaljatok helyet! 
A tanító minden csoportnak egy borítékot ad, 
amelyekben szétvágott képsorok vannak. Cso-
portonként más és más. (1.sz. melléklet) 
Utasítás:  
- Állítsátok helyes sorrendbe a képeket. A 

csoport minden tagjának hallgassátok meg 
a véleményét. Ha elkészültetek a mun-
kátokkal, jelezzétek kézfeltartással. Ha a ta-
nító is ellenőrizte, ragasszátok a képeket 
sorrendben egy papírcsíkra!  

- Ne áruljátok el a többieknek, hogy miről 
szól a képsorotok, hanem beszéljétek meg, 
hogyan tudnátok elmutogatni azt a többi 
csoportnak! 

 
 
Együttműködés 
 
 
 
Egyszerű képi 
információk 
értelmezése 
 
 
Megfigyelés 
 
 
Szerialitás 
 

Egész osztály Csoport 
 

Megbeszélés 
Tevékenyked
tetés 
 

1.sz. 
melléklet 
 
 
 
 
 
Borítékok, 
ragasztók, 
csomagoló-
papír csíkok 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

Játék:  
• A csoportok egyenként eljátsszák a kép-

soron látható eseményeket, a többi csoport 
megpróbálja kitalálni. A kitalált képsort 
mindjárt megmutatják, majd a táblára he-
lyezik. 

Feladat:  
Mit gondoltok, mennyi idő alatt játszódnak le 
ezek az események a valóságban?       12 perc

 
Együttműködés 
 
 
 
Tájékozódás időben 
 

Egész osztály Frontális 
 

Játék 
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Tanulásszervezés  

Vál-
tozat 

Lépések, tevékenységek  
(az idő megjelölésével) 

(a mellékletekben részletesen kifejtve) 

Kiemelt készségek, 
képességek 

Célcsoport / 
A differenciálás 

lehetőségei Munkaformák Módszerek 

Eszköz 
(mellékletben:  

a feladatok, 
gyűjtemények, 

tananyag-
tartalmak) 

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzése, értékelése*  

 Óra közben folyamatosan biztassuk és dicsér-
jük azokat a gyerekeket, akik ügyesen 
segítették egymást és a saját csoportjuk mun-
káját. Óra végén kiemeljük a legfigyelme-
sebben dolgozó gyerekek munkáját. Meg-
kérdezhetjük, ki érzi úgy, hogy ez neki kevés-
bé sikerült, azt is kérdezzük meg vajon miért? 

Önértékelés 
 

Egész osztály Frontális 
 

Megbeszélés 
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 1. számú melléklet, gyerekek példánya 
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1. számú melléklet, gyerekek példánya 
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1. számú melléklet, gyerekek példánya 


