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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) Állatkert
A)

A tanulók körben ülnek, és az „Állatkert” című já- Figyelem
tékot játsszák.
Mozgásos ügyesség

15 perc

Frontális – játék

P1 (Állatkert)

B)

A tanulók a „Keresd a krumplid!” című játékot Megfigyelés
játsszák
Tapintásos érzékelés

15 perc Szabálytartás

Kooperatív – szóforgó fejenként 1 különleges formájú
burgonya

P2 (Keresd a
krumplit!)

I. b) Puzzle
A)

A tanulók vízi és víz mellett élő állatok feldarabolt
képeit kapják. A képek kirakásával csoportot alakítanak.
A csoportok megbeszélik, mit tudnak a kirakott
állatról. Erről csoport szóforgóval beszámolnak a
társaiknak.

15 perc

Ismeretek felidézése
Emlékezet
Figyelem
Együttműködés

Frontális – puzzle
Kooperatív
– beszélgetőkör,
csoportszóforgó

puzzle: hal, gólya,
tőkésréce, béka

tanári	én és a világ – 2. évfolyam

Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák és
módszerek
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Eszközök, mellékletek
Diák

B)

A tanulók vízi és vízben élő növények feldarabolt
képeit kapják. A képek kirakásával csoportot alakítanak.
A csoportok megbeszélik, mit tudnak a kirakott
állatról. Erről csoportszóforgóval beszámolnak a
társaiknak.

15 perc

Ismeretek felidézése
Emlékezet
Figyelem
Együttműködés

Frontális – puzzle
Kooperatív
– beszélgetőkör,
csoportszóforgó

puzzle: nád, gyékény, fűz, békalencse

C)

Szimpátia alapján alakult csoportok vízi és vízparti növények és állatok feldarabolt képeit kapják. A
képeket összeillesztik.
A csoportok választanak a képek közül, és megbeszélik, mit tudnak a választott élőlényről. Erről csoportszóforgóval beszámolnak a társaiknak.

15 perc

Ismeretek felidézése
Emlékezet
Figyelem
Együttműködés

Csoport

puzzle: az összes
növény és állat
képe

Frontális – játék

a tanító által elkészített szókártyák

Pedagógus

I. c) Csoportalakítás
A)

A tanulók a „Keresd a párod!” című játékot játs- Figyelem
szák.
Mozgásos ügyesség

15 perc

A modul itt megszakítható

P2 (Keresd a párod!)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Tanári

Munkaformák és
módszerek

Eszközök, mellékletek
Diák

I. d) Hangok az életünkből
A)

A csoportok összegyűjtik, milyen hangokat hallot- Emlékezet
tak utazás közben.
Hallási differenciálás

5 perc

Kooperatív – szóforgó, papír, ceruza
csoportszóforgó

B)

A csoportok összegyűjtik, milyen hangokat hallot- Emlékezet
tak egy kirándulásuk alkalmával.
Hallási differenciálás

5 perc

Kooperatív – szóforgó papír, ceruza

C)

A tanulók a munkafüzetben csoportosítják a város Emlékezet
és a természet hangjait.
Hallási differenciálás

5 perc Rendszerezőképesség

Kooperatív – szóforgó D1 (Hangok a városban és a természetben)

II. Új tartalom feldolgozása
II. a) Állatkertben
A)

A csoportok a munkafüzet alapján 4 választott növényt megfigyelnek, megfigyeléseiket leírják.
Ha nincs információs tábla, akkor a nevek meghatározásánál a tanító segítségére van szükség.

40 perc

Megfigyelés
Ábrázolás
Ismeretszerző képesség
Rendszerezőképesség

Csoportmunka
D2 (Növény meg– kutatás, megfigyelés, figyelése)
jegyzetelés

B)

A csoportok a munkafüzet alapján 3 választott állatot megfigyelnek, megfigyeléseiket lejegyzik.
Ha nincs információs tábla, akkor a nevek meghatározásánál a tanító segítségére van szükség.

40 perc

Megfigyelés
Ábrázolás
Ismeretszerző képesség
Rendszerezőképesség

Csoportmunka
D3 (Állatok megfi– kutatás, megfigyelés, gyelése)
jegyzetelés

Pedagógus

tanári	én és a világ – 2. évfolyam

Tevékenységek – időmegjelöléssel
C)

A csoportok a munkafüzet alapján megfigyelnek 1
vízben élő vagy vízparti növényt és állatot.
Ebben a feladatban minden feladatlapot kitöltenek.
Ha nincs információs tábla, akkor a nevek meghatározásánál a tanító segítségére van szükség.

40 perc
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Eszközök, mellékletek

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák és
módszerek

Megfigyelés
Ábrázolás
Ismeretszerző képesség
Rendszerezőképesség

Csoportmunka
D2 (Növény meg– kutatás, megfigyelés, figyelése)
jegyzetelés
D3 (Állatok megfigyelése)

Diák

II. b) Tápláléklánc
A)

A csoportok a munkafüzetben található élőlényekből nyilak segítségével táplálékláncot alkotnak.
Önállóan is összeállítanak egyet a megfigyeléseik
alapján.

10 perc

Összefüggések felismerése
Emlékezet
Logikai képesség
Kombinatív képesség

Csoportmunka
– megbeszélés

D4 (Alkossunk
táplálékláncot!)

B)

A csoportok a csigarajz segítségével táplálékláncot
alakítanak azzal, hogy berajzolják a nyilakat.
A tanító felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy
több tápláléklánc is kialakítható, ezért használjanak mindegyikhez más-más színű ceruzát.

10 perc

Összefüggések felismerése
Logikai képesség
Kombinatív képesség

Csoportmunka
– megbeszélés,
feladatmegoldás

D5 (Csiga)

C)

A tanulók a munkafüzetben kiválasztják a helyes Összefüggések felismetáplálékláncot.
rése

5 perc Kombinatív képesség

Frontális –
feladatmegoldás

D6 (Válaszd ki!)

Pedagógus
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Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Tanári

Munkaformák és
módszerek

Eszközök, mellékletek
Diák

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
III. a) Összegzés
A)

A csoportok aszfaltrajzot készítenek a látottakról. Ismeretek felidézése
A képeken együtt ábrázolják az összes megfigyelt Kézügyesség
élőlényt.
Együttműködés

15 perc

Csoportmunka –
megbeszélés, rajzolás

kréta, aszfalt

B)

A csoportok tablót készítenek a látottakról.
Ismeretek felidézése
A tablón együtt láthatók azok az élőlények, amik- Kézügyesség
ről kutattak. A képek mellé lejegyzik a legfonto- Együttműködés
sabb információkat.

15 perc

Csoportmunka –
megbeszélés, rajzolás

nagyméretű karton, színes ceruzák

C)

A tanulók önálló rajzot készítenek a látottakról. A Önkifejezés
képen együtt szerepelnek a megfigyelt élőlények, Ismeretek felidézése
és rajta lehet egy esemény a kirándulásról.
Kézügyesség

15 perc

Frontális – önálló
munka, rajzolás

rajlap, színes ceruzák

III. b) Értékelés
A)

A tanulók kiszínezik a kérdésekre megfelelő ábrát. Önismeret
Majd választásukat megindokolják.
Véleményalkotás

10 perc

Frontális – önálló
D7 (Értékelés)
munka, beszélgetőkör

Pedagógus

tanári	én és a világ – 2. évfolyam

Tevékenységek – időmegjelöléssel
B)

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

A csoportok az általuk hozott burgonyákat elren- Önismeret
dezik az asztalon aszerint, hogyan dolgozott a cso- Véleményalkotás
port: ha sikerült nagyon jól együttműködni, akkor Empátia
egymáshoz nagyon közel, ha ez kevésbé volt sikeres, távolabb.

10 perc

Munkaformák és
módszerek
Csoportmunka
– megbeszélés
Kooperatív –
csoportszóforgó
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Eszközök, mellékletek
Diák
fejenként 1 darab
burgonya

Pedagógus
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Mellékletek
P1 Állatkert

P3 Keresd a párod!

A tanulók körben ülnek. Mindenki választ magának egy állatnevet.
Ezt többször megismételjük, hogy meg tudják jegyezni. Egy gyerek a kör közepén áll. Kimondja két állat nevét, a gazdáik gyorsan
felpattannak és helyet cserélnek, miközben a középen álló tanuló
is megpróbál helyet foglalni. Az állva maradt gyerek mondja a következő két állatnevet. Ha valaki ki mondja az állatkert szót, akkor
mindenkinek fel kell ugrani, és helyet kell cserélni. A játékot addig
érdemes játszani, amíg mindenki állatnevét megjegyzik.

Kis kártyákra olyan állatok neveit írjuk, amiknek jellegzetes, utánozható hangjai vannak. Minden állatot kétszer vagy többször
írunk fel attól függően, hányas csoportot szeretnénk alakíttatni.
Minden tanuló húz egy kártyát, és egy megbeszélt jelre a kártyán
levő állat nevét utánozza. A gyerekek megkeresik azokat a társaikat, akik ugyanazt a hangot adják ki, kezüket megfogva leguggolnak. Egy játéknak akkor van vége, amikor mindenki megtalálta a
társait. Játsszuk többször! Használhatjuk csoportalakításra is, ha az
utolsó játék után a csoport együtt marad a munkában.

P2 Keresd a krumplit!
A játék leírása
Mindenki hoz magának egy göcsörtös krumplit. Körbeülnek és behunyják a szemüket. A burgonyát jól megtapogatják, megfigyelik
minden apró részletét, majd a kör közepére teszik. A játékvezető
kicsit átrendezi a lerakott krumplikat. A megbeszélt jelre mindenki
tapintás segítségével, csukott szemmel megkeresi a saját krumpliját.

tanári	én és a világ – 2. évfolyam

Időkitöltő feladatok
a) Ki vagyok? Találd ki! Rajzold le!

A házikacsa őse vagyok. A hímet gácsérnak is nevezik.

Hosszú piros csőröm és gázlólábam van. Most jöttünk vissza délről.
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Egy kétéltű állat vagyok. A bőrömön keresztül is tudok lélegezni.

Víz felszínén úszó növény vagyok. Leveleim aprók, lencse alakúak.

Tanári

