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MODULVÁZLAT
Tevékenységek – az időtartam megjelölésével

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák
és módszerek

Eszközök, mellékletek
Diák

Pedagógus

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

A tanító a modul megkezdése előtt néhány héttel
gyűjtőmunkát ad a tanulóknak.

Kreativitás

P1
(Gyűjtőmunka)

I/b Azonos–különböző
A

A tanulók párokat alakítanak. Mindketten
kapnak egy településképet. Felváltva elmondják
egymásnak, hogy mit látnak a saját képükön,
így próbálják megtalálni, miben tér el a két kép
egymástól.
10 perc

A szóbeli
kifejezőkészség
fejlesztése
Szókincs
Figyelem

Páros munka –
azonos–különböző

Rész–egész viszonya
Információrendezés

Kooperatív tanulás
– strukturált rendezés

P2 (Azonos–
különböző)

II. Új tartalom feldolgozása
II/a Lakható a mi városunk?
A

A tanító e lakóhelyhez kapcsolódó szócsíkokat
rak az asztalokra. A tanulók szókártyákat húznak,
és megkeresik azt az asztalt, ahová a szókártyájuk
kapcsolódik.
A tanulók a szempontok alapján megbeszélik,
milyennek találják a lakóhelyüket.
20 perc

Csoportmunka
– beszélgetés

szókártyák

P3 (Szókártyák)
szócsíkok

tanári	

Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
B

A tanulók szimpátia alapján csoportokat
alakítanak. A tanító szócsíkokat tesz a táblára, a
tanulók pedig szókártyákat kapnak. A csoportok
megbeszélik, hogy a kapott szókártyák melyik
szócsíkhoz kapcsolódnak. A tanulók egyenként
a táblához mennek, és a megfelelő helyre
ragasztják a szókártyájukat.
15 perc

A lakható város – 3. évfolyam

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák
és módszerek

A lakóhely részei
Rész–egész viszonya
Szókincsbővítés
Figyelem
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Eszközök, mellékletek
Diák

Pedagógus

Csoportmunka
– megbeszélés

szókártyák

P4 (A lakóhely
részei)
szócsíkok,
gyurmaragasztó

Kooperatív csoport
– kerekasztal

írószer, papír

P5 (Lakhatóbb
település)

hozott anyagok,
olló, ragasztó

P6 (Elő
készületek)

II/b Hogyan tehetnénk minél lakhatóbbá a környezetünket?
A

A csoportok kerekasztallal szavakat, mondatokat
írnak azzal kapcsolatban, hogy ők mit
változtatnának a lakóhelyükön, mire lenne
szükségük ahhoz, hogy (teljesen) jól érezzék
magukat. Az ötleteket megbeszélik, kiegészítik,
majd elfogadják a végső verziót.
Munkájukat forgóban kiegészítik.
25 perc

A változás, a változtatás
iránti igény felkeltése
Kreativitás
Problémakezelés

– beszámoló forgóban

II/c Előkészületek
A

A tanulók megbeszélik, hogy egy település
makettjének elkészítéséhez milyen tárgyakra
van szükség, milyen feladatokat kell elvégezni.
A csoportok a feladatokat elosztják maguk között.
Az eszközöket összegyűjtik.
10 perc

Kreativitás
Együttműködés
Kompromisszum
készség

Csoportmunka
– megbeszélés
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével

Eszközök, mellékletek

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák
és módszerek

Kreativitás
Kézügyesség
Együttműködés
Problémamegoldás

Egyéni és
csoportmunka
– makettkészítés

hozott anyagok,
olló, ragasztó

Kompromisszum
készség
Rész–egész
Kreativitás
Együttműködés

Csoportmunka
– makettkészítés

hungarocell
vagy
csomagolópapír
ragasztó,
elkészült
makettrészletek

P8
(Összeillesztés)

Véleményalkotás
Esztétikai érzék

Egyéni munka
– értékelés

korongok

P7 (Kiállítás)

Szókincs
Figyelem
Önismeret

Frontális munka
– mondatbefejezés

Diák

Pedagógus

II/d Megvalósítás
A

A csoporttagok az anyagok kiválasztása után egyénileg elkészítik a választott vagy kapott feladatot.
Azok a tanulók, akik az úthálózatért felelősek, már
rögtön a terepasztalon kezdjenek el dolgozni.
30 perc

II/e Összeillesztés
A

Amelyik gyerek elkészült az általa készített makettel vagy makettekkel, elhelyezi a terepasztalon
úgy, hogy az megfeleljen az előzetesen megbeszélteknek. A csoportok közösen kialakítják a városképet.
Mielőtt a kész maketteket rögzítenénk, a csoportok ellenőrzik a saját munkájukat.
20 perc

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

A tanulók megtekintik a kész makettet, a legjobb
ötleteket koronggal értékelik.
10 perc

III/b Lezárás
A

A tanulók a megkezdett mondat befejezésével
zárják a modult.
„A lakható város szerintem…”
5 perc

P8 (Lezárás)

tanári	
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MELLÉKletek
P1 Gyűjtőmunka

P3 Lakható a mi városunk?

A modul tervezett időpontja előtt néhány héttel vagy még korábban kérjük meg a gyerekeket, szülőket, hogy hozzanak be üres dobozokat (gyógyszeres, gyufás, teás), fogpiszkálót, madzagot, fonalat, illetve minden olyan anyagot, amiből szerintük makettvárost
lehet alkotni.
A dobozokból készíthetünk házakat, járműveket, szelektív hulladékgyűjtőt, játszóteret. A fogpiszkálóból, gyufából kerítést, oszlopot, fát, játszóteret alakíthatunk ki, a színes papírból tavat, lombkoronát vághatunk, de a házakat is bevonhatjuk vele. Ha lehet, a
makett alapja hungarocell legyen, mert ebbe könnyen szúrhatunk
a makettdarabokat megtartó gombostűt. Ha erre nincs mód, akkor
csomagolópapír is jó. Bízhatunk a gyerekek kreativitásában.

Szókártyák: szka103_26_03, szka103_26_04, szka103_26_05,
szka103_26_06, szka103_26_07, szka103_26_08

P2 Azonos–különböző
Az első lépés egy csendjel elfogadása (ez lehet például a tanító feltartott keze).
Párokat alakítunk vagy a tanulók szimpátia alapján párt választanak maguknak. Ennél a feladatnál a gyerekek kifejezőkészségéről,
lényeglátásáról, figyelméről kapunk képet.
Képek. szka103_26_01, szka103_26_02

Szócsíkok: szabadidő, középület, utca, járművek, közlekedés
Szókártyák közül a következőket használjuk: játszótér, uszoda,
sporttelep, halastó, tűzoltóság, posta, rendőrség, orvosi rendelő,
út, körút, park, sikátor, autóbusz, vonat, személyautó, kerékpár,
villanyrendőr, zebra, járda, közlekedési lámpa
Csoportalakítás: egy csoportot alkot az a 4 gyerek, akiknél a lakóhely ugyanazon része van (sport, szabadidő: játszótér, uszoda,
sportpálya, tornaterem). Itt használhatjuk a későbbi szókártyák
szavait is.
Beszélgetés: milyennek találják a csoportok a saját lakóhelyüket?
Az ő lakóhelyükön a csoportalakításhoz használt szókártyák közül
melyik található meg?
Előnyök és hátrányok megbeszélése csoportban, majd együtt.
A megbeszélés szempontjait felírhatjuk a táblára, vagy a tanulók
megkaphatják fénymásolva. Ha szükséges, akkor a beszélgetés irányításához szétoszthatunk korongokat (tanulónként három darab)
a gyerekek között. Egy megszólalás egy korong leadásával jár.
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P4 A lakóhely részei
A feladattal azt vizsgáljuk meg, hogy milyen nagy egységekre osztható egy lakóhely? A szócsíkok és a szókártyák ugyanazok, mint a
másik csoportalakítási feladatban.
A tanulóknak szókártyákat kell felraknia a táblára, a már fent lévő
főfogalmak közül a megfelelőhöz. A csoporttársak segíthetnek a
megoldásban. Ha a tanulóknál levő szókártyák elfogynak, a közösből még húzhatnak. Ezt addig folytatják, amíg minden szókártya
elfogy.
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy mivel tudnák még kiegészíteni
a szókártyákat. Ennél a résznél vitassuk meg azt is, hogy az egyes
épületeket a város/falu mely részére építenék és miért (pl. a gyárat
városba, vagy annak a szélére építenénk, mert ott a működése kevésbé zavarja a lakókat, ugyanakkor pozitív hatása, hogy munkahelyeket teremt).
A szókártyák a következők:
sport, szabadidő
– játszótér
– uszoda
– tornacsarnok
– sporttelep
lakóház
– emeletes ház
– családi ház
középület
– posta
– közért
– kórház
– rendőrség

– városháza
– tűzoltóság
– orvosi rendelő
– gyár
közterület
– út
– ösvény
– autópálya
– körút
– tér
– park
– sikátor
– halastó
járművek
– autóbusz
– vonat
– személyautó
– kerékpár
– villamos
– trolibusz
– metró
közlekedés
– zebra
– villanyrendőr
– járda
– közlekedési lámpa
tisztaság
– szemetes
– szelektív hulladékgyűjtés
– jó levegő

tanári	
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P5 Lakhatóbb település

P7 Kiállítás

A csoportok kerekasztallal szavakat, mondatokat írnak azzal kapcsolatban, hogy ők mit változtatnának a lakóhelyükön, mire lenne
szükségük ahhoz, hogy (teljesen) jól érezzék magukat. Az ötleteket
megbeszélik, kiegészítik, majd elfogadják a végső verziót.
Ezután minden csoport a tőle eggyel jobbra lévő csoportnak továbbítja a lapot, amin összeírták a gondolataikat. Ők a leírtakat olvasás
után értékelik (pipa, fejecske), ha szükségesnek érzik, kiegészítik,
majd egy csoporttal tovább adják. Ezt addig folytatjuk, amíg a lapok vissza nem kerülnek az eredeti csoportokhoz, akik elolvassák
az értékeléseket és a kiegészítéseket.

Minden csoport vagy gyermek 3 korongot kap (pl.: a matematikaórán használt korongokból). A kész várost megtekintve osszák ki
a korongokat azok között a munkák közt, amelyek valamiért elnyerték a tetszésüket (a legjobb ötlet, szép kivitelezés, megfelelő
elhelyezés stb.). Beszéljük meg, hogy a kész város hasonlít-e az elképzelthez.

P6 Előkészületek
A feladat elosztása úgy is történhet, hogy a csoportalakításnál „kapott” területet készítik a település makettjéből. A csoporton belül
állapodjanak meg a gyerekek, hogy a közös feladatukból ki, melyik
részt és miből valósítja meg. Adhatnak egymásnak ötleteket, de a
pedagógus segítségét is kérhetik. Az osztály összetételétől függően
a pedagógus szókártyákon ki is oszthatja a feladatokat. Jó lenne, ha
tudnánk annyi alapanyagot biztosítani számukra, hogy mindenkinek legyen lehetősége az elképzeléseinek megfelelően válogatni
azokból.

P8 Lezárás
„A lakható város szerintem…” kezdetű mondat befejezése. Aki
nem szeretne megszólalni, az passzolhat.
A tanító is zárja le néhány mondattal a modult, mondja el az érzéseit, a tapasztalatait, és ha marad elég idő, kérdezze meg a gyerekektől is, hogyan érezték magukat a csoportban, milyen volt számukra együtt dolgozni a társaikkal.
Ha a tanulóknak nem sikerül befejezniük a makettet, vagy lenne
kedvük a folytatáshoz, adjunk nekik erre időt és lehetőséget.
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