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Más népek szokásai 
Kontinensek, országok, városok, emberek 

 
 

Kompetenciaterület: 
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 

2. évfolyam 
 
 

Programcsomag: Én és a világ 
 
 

A modul szerzője: Bánki Vera 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 7-8 évesek 
Ajánlott időkeret 2 × 45 perc 
A modul közvetlen célja  Más kultúrák megismerése: hétköznapok, szokások, ünnepek 
A modul témái, tartalma Témák: 

Természet- és társadalom-földrajzi környezetünk, lakóhelyünk: népek, nemzetiségek, Szokások 
hagyományok életmódok 
Tartalom: 
Köszönés, étkezés, lakóhely, zene, tánc, illemszabályok más népeknél és nálunk.   

Megelőző tapasztalat Magyar népviseleti ruhák vagy ezek képeinek megtekintése 
Ajánlott továbbhaladási irány Régi korok szokásainak, ünnepeinek megismerése 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás  
Önszabályozás: tolerancia 
Énhatékonyság-érzés: egészséges önbizalom 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, rendszerezés, feldolgozás   
Társas kompetenciák: kommunikációs készségek, szociális érzékenység, empátia, együttműködés 
A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek, Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: irodalom, ének-zene 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: A föld, amelyen élünk, Más népek játékai 
Támogatórendszer Néptánc archívum, http://www.zti.hu/tanc/tanc.htm 

Miillik honlap, http://www.miillik.hu/koszontes.html 
Kézzel, pálcikával, kenyérrel http://www.vagy.hu/cikk.php?id=5136 
Világok hangja. Világzenei CD. Fonó kiadó. Budapest, 2000 
Weöres Sándor – Károlyi Amy: Hetedhét ország. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1975 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
A modul a második félév vége felé ajánljuk feldolgozásra.  
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Ha az osztályban velünk élnek más kultúrából érkezettek, használjuk ki tudásukat, bátorítsuk őket, hogy mutassanak kultúrájukból többet, amíg 
itt tanulnak. Meséljenek szokásaikról, tanítsanak meg egy népdalt, egy játékot a magyar gyerekeknek. A megismerés út ahhoz, hogy jobban 
elfogadjuk, befogadjuk, megkedveljük a másikat. A másmilyen nem értékmérő!  
Ebben a modulban azért foglalkozunk elsősorban a nagyon távoli, a magyartól nagyon idegen kultúrákkal, mert a kicsiknek ez jobban fölfogható, 
mint az árnyalatnyi különbség. 
A modul több feladata igényel előzetes felkészülést a pedagógustól. 
Egy Földet ábrázoló térképen megkereshetjük, jelölhetjük a gyerekekkel a modulban előforduló helyszíneket. 
 
A modul mellékletei 
 
Tanári mellékletek 
 
P1 – Táncok 
P2 – Jelmezes köszönés 
P3 – Köszönőjáték 
P4 – Hogy illik enni? 
P5 – Mivel eszünk? 
P6 – Bolondok uzsonnája (részlet) 
P7 – Házak, lakóhelyek 
P8 – Táncok 
P9 – Párosítás 
P10 – Milyen szokásokat ismersz? 
P11 – Hetedhét ország 
P12 – Bemutatkozom 
P13 – Értékelés 
 
Diákmelléklet 
 
D1 – Weöres Sándor – Károlyi Amy: Hetedhét ország 
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