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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 szerinted kik dolgoznak mindennapi kényelmünkért? 

A A csoportok választanak a munkafüzet A, B, C, D 
feladata közül, és azt szóforgóval, beszélgetéssel 
megoldják.
Csoportszóforgóval ismertetik a megoldásukat.

10 perc

Az előzetes tudás 
mozgósítása
Együttműködés 
csoportban

Kooperatív 
tanulás – szóforgó 
– beszélgetés

Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó

 D1 
(Szerinted kik 
dolgoznak…? I.)
csomagolópapír, 
írószer

P1 (Szerinted kik 
dolgoznak…?)

B Minden csoport választ egyet a képek közül, 
amelyek különböző szolgáltatókról készültek. 
A képek alapján megbeszélik, hogy; miért 
fontosak, hogyan dolgoznak. Majd a szószóló 
elmondja, milyen eredményre jutottak.
(Szemétszállítás, vízművek, áramszolgáltatás, 
telefontársaság, közlekedési vállalat, csatornázási 
művek, orvosi ellátás stb.)

10 perc

Az előzetes tudás 
mozgósítása
Együttműködés 
csoportban

Kooperatív 
tanulás – szóforgó 
– beszélgetés

Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó

D2 (Szerinted 
kik dolgoz-
nak…? II.)

P1 (Szerinted kik 
dolgoznak…? )
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a hogyan élhetnénk körültekintőbben? 

A A csoportok plakátot készítenek arról, hogy mi 
minden található a szemetesben náluk otthon. 
Aztán arra keresnek választ, hogyan lehetne 
ésszerűen csökkenteni a mennyiséget. A munká-
jukat csoportszóforgóban bemutatják.

10 perc

Emlékezet
Problémamegoldás
Együttműködés 
csoportban

Kooperatív tanulás 
– szóháló-pókháló

Kooperatív tanulás 
– körhinta

Csomagolópapír, 
vastag filctoll, 
gyurmaragasztó

P2 (Hogyan 
élhetnénk körül-
tekintőbben?)

B A csoportok plakátot készítenek arról, hogy mire 
használunk vizet. Aztán arra keresnek választ, 
hogyan lehetne ésszerűen takarékoskodni 
a vízzel. A munkájukat csoportszóforgóban 
bemutatják.

10 perc

Emlékezet
Problémamegoldás
Együttműködés 
csoportban

Kooperatív tanulás 
– szóháló-pókháló

Kooperatív tanulás 
– körhinta

Csomagolópapír, 
vastag filctoll, 
gyurmaragasztó

P2 (Hogyan 
élhetnénk körül-
tekintőbben?)

C A csoportok plakátot készítenek arról, hogy 
otthon milyen eszközök működtetéséhez 
használunk elektromos áramot. Aztán arra 
keresnek választ, milyen módon lehetne 
takarékoskodni az energiával. A munkájukat 
csoportszóforgóban bemutatják.

10 perc

Emlékezet
Problémamegoldás
Együttműködés 
csoportban

Kooperatív tanulás 
– szóháló-pókháló

Kooperatív tanulás 
– körhinta

Csomagolópapír, 
vastag filctoll, 
gyurmaragasztó

P2 (Hogyan 
élhetnénk körül-
tekintőbben?)
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

D A csoportok plakátot készítenek arról, hogy 
milyen anyagokkal fűtünk, mit használunk 
a közlekedési eszközök működtetéséhez. 
Aztán arra keresnek választ, hogyan lehetne 
ésszerűen takarékoskodni ezekkel. A munkájukat 
csoportszóforgóban bemutatják.

10 perc

Emlékezet
Problémamegoldás
Együttműködés 
csoportban

Kooperatív tanulás 
– szóháló-pókháló

Kooperatív tanulás 
– körhinta

Csomagolópapír, 
vastag filctoll, 
gyurmaragasztó

P2 (Hogyan 
élhetnénk körül-
tekintőbben?)

II/b figyeljünk a szemetesre!

A A csoportok a Hogy volt régen? kérdésre keresik 
a válaszokat a különböző képek alapján a 
munkafüzet kérdéseinek segítségével.

20 perc

Az előzetes tudás 
mozgósítása
Információkezelés
Szóbeli kommunikáció

Kooperatív tanulás 
– plakát

D3 (Hogy volt 
régen?)
képek a csoport-
munkához, 
papír, írószer

P3 (Hogy volt 
régen?)

B Olyan településen végezhető feladat, ahol van 
szelektív szemétgyűjtés.
A tanulók feltérképezik az iskola területén és 
a környéken elhelyezett hulladékgyűjtőket, 
ezeket a térképvázlatokba bejelölik.
Plakátot készítenek a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságáról.

20 perc

Megfigyelőképesség
A környezettudatos 
magatartás alakítása
Ábrázolás

Kooperatív tanulás 
– plakátkészítés

D4 (Tegyük 
rendbe 
a szemetest!)
az iskola 
környékének 
vázlatos térképe, 
rajzeszközök, 
rajzlapok

P4 (Tegyük 
rendbe 
a szemetest!)
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/c Tanulmányi séta

A Látogatás a hulladékkezelő telepen.
A tanulók a kérdések segítségével információt 
gyűjtenek az adott intézmény működéséről.

60 perc

Szóbeli kommunikáció
Környezettudatos 
magatartás alakítása
Információkezelés

Frontális, ill.  
csoportmunka

D5 (Tanulmányi 
séta)
füzet, írószer

P5 (Tanulmányi 
séta)
a látogatás 
előkészítése, 
megszervezése

B Látogatás a szennyvíztisztító telepen.
A tanulók a kérdések segítségével információt 
gyűjtenek az adott intézmény működéséről.

60 perc

Szóbeli kommunikáció
Környezettudatos 
magatartás alakítása
Információkezelés, 
beszédkészség

Frontális, ill.  
csoportmunka

D5 (Tanulmányi 
séta)
füzet, írószer

P5 (Tanulmányi 
séta)
a látogatás 
előkészítése, 
megszervezése

C Látogatás a vízműben.
A tanulók a kérdések segítségével információt 
gyűjtenek az adott intézmény működéséről.

60 perc

Szóbeli kommunikáció
Környezettudatos 
magatartás alakítása
Információkezelés

Frontális, ill.  
csoportmunka

D5 (Tanulmányi 
séta)
füzet, írószer

P5 (Tanulmányi 
séta)
a látogatás 
előkészítése, 
megszervezése

D Látogatás az áramszolgáltatónál vagy az 
erőműben.
A tanulók a kérdések segítségével információt 
gyűjtenek az adott intézmény működéséről.

60 perc

Szóbeli kommunikáció
Környezettudatos 
magatartás alakítása
Információkezelés

Frontális, ill. 
csoportmunka

D5 (Tanulmányi 
séta)
füzet, írószer

P5 (Tanulmányi 
séta)
a látogatás 
előkészítése, 
megszervezése
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/d így működik a házunk

A A csoportok felragasztják egy csomagolópapírra 
a ház közműveit szemléltető ábrát, és a megfelelő 
helyre feliratokat raknak.
A képet kiegészítik a csomagolópapíron 
a különböző vezetékekkel, hálózatokkal, majd 
megrajzolják a szolgáltatókat is.

15 perc

Rendszerező képesség
Ábraelemzés
Összefüggések 
felismerése

Kooperatív tanulás 
– tablókészítés

Olló, ragasztó, 
egy ház vázlatos 
rajza, 
szókártyák

P6 (Így működik 
a házunk)

III. Az Új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a gondoltad volna?

A A csoportok tudósítást készítenek az iskolaújság 
számára a meglátogatott helyszínről.
A tudósításokat megismertetik a társaikkal.

20 perc

Szövegalkotás
Lényegkiemelés
Együttműködés 
csoportban

Csoportmunka 
– szövegalkotás 
– bemutatás

P7 (Gondoltad 
volna?)
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P1 szERInTEd KIK dolgoznAK…? I.

A gyerekek csoportmunka során szedjék össze a témával kapcsola-
tos előzetes ismereteiket. Természetesen nem várhatunk teljes, át-
fogó képet, csupán azt, hogy megpróbálják a meglévő ismereteiket 
mozgósítani. Mint látni fogjuk, ez nem is olyan könnyű feladat a 
számukra, ezért fontos, hogy a csoportokon belül valóban megbe-
széljék a gondolataikat.
A kétféle feldolgozási módot egyidejűleg vagy külön-külön is alkal-
mazhatjuk: az A feladatot olyan tanulók esetében ajánljuk, akiknek 
általában könnyen megy az előzetes tudás mozgósítása, vagy na-
gyobb szókinccsel rendelkeznek. A B utat akkor válasszuk, ha úgy 
ítéljük meg, hogy a gyerekeknek szükségük van hívóképekre az 
előzetes tudás mozgósításához. A csoportokat a választott bejárási 
útnak megfelelően alakítsuk ki. Egy csoportba 4 főnél több ne ke-
rüljön, mert akkor nem jut mindenkinek elegendő idő a gondola-
tok megfogalmazására.
Hívóképek a csoportmunkához.

P2 hogyAn élhETnénK KöRÜlTEKInTőBBEn?

Az A, B, C, D feladatok közül választhatunk az osztály érdeklődésének 
megfelelően, de kiadhatjuk mind a négy feladatot a csoportoknak.
Ebben a feladatban is szükség van a gyerekek előzetes tudásának 
mozgósítására, először azt gyűjtsék össze mi minden található a 
szemetesben otthon, mire használjuk a vizet stb. Ha nincs ötlete 
a gyerekeknek, akkor közösen kipakolhatjuk az osztály szemetesét, 

és ebből is levonhatunk következtetéseket az otthonokban található 
hulladékokra. Aztán gondolkodjanak el azon, miként lehetne csök-
kenteni a hulladékok mennyiségét, a használt víz mennyiségét stb.. 
A csoportok feladata egy plakát készítése a témával kapcsolatosan. 
Ezen szerepelhet szöveg, rajz, vagy mindkettő. Akármelyik meg-
oldás mellett döntenek is a tanulók, hívjuk fel a figyelmüket arra, 
hogy a plakát elég nagy legyen ahhoz, hogy messzebbről is láthas-
sák. Az elkészült plakátokat helyezzük el a teremben. Ügyeljünk 
arra, hogy a gyerekek ötletei valóban ésszerűek legyenek, tehát 
például ne azt javasolják, hogy bizonyos szolgáltatást (mondjuk az 
áramot) egyáltalán ne használjunk.
A csoportok létszáma ne legyen 4 főnél több, mert akkor nem juthat 
mindenki elégszer szóhoz. A takarékossággal kapcsolatos elképze-
léseket a csoport által választott szószóló mondja el a plakát elké-
szítését követően. Mivel az ennyi idős gyerekek írástempója még 
lassú, a részletes elképzeléseket nem tudják a rendelkezésre álló 
idő alatt felírni a plakátra, az egyes szavakat, kifejezéseket azonban 
várhatóan igen.

P3 hOgY VOLT RÉgEN?

Kép szka103_04_13, szka103_04_14, szka103_04_15, szka103_04_16
Ez a tevékenység azért (is) került be a modul tervezett tevékenysé-
gei közé, mert a helyi viszonyok függvényében a tanulmányi séta 
nem biztos, hogy belefér a tervezett 60 percbe. Ha a sétához több 
időre van szükségünk, akkor ez a tevékenység elhagyható, de az 
is elképzelhető, hogy több időt szánunk a modul megvalósítására. 

MELLÉKLETEK
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Ennek függvényében a tervezettnél hosszabb idő is fordítható erre 
a feladatra.
A téma érdekes és sokféle tartalom megbeszélésére nyújt kiváló 
lehetőséget. A pedagógus maga döntse el, hogy a helyi viszonyok-
nak, nevelési céljainak megfelelően elhagyja-e ezt az egységet vagy 
foglalkozik vele.
A képeket a tanítónak kell beszerezni. Érdemes különböző korból 
(pl.: vadászó-halászó-vándorló közösségek az őskorban, földműve-
sek – falusi életmód, egy őskori település (Çatal Hüyük) rajza, ókori 
város képe), és különböző lélekszámú településképeket választani.
A feladatokat úgy osszuk ki, hogy lehetőség szerint minden cso-
portfeladatot két csoport is megoldjon. A megbeszélés először az 
azonos feladatokat megoldó csoportok között történjen. Ezután ők 
válasszanak egy közös szóvivőt, aki a többieknek is elmeséli a meg-
beszélteket. A csoportok a munkájukhoz használják az orientáló 
kérdéseket.
Természetesen most sem várhatunk minden tekintetben pontos 
és szakszerű magyarázatokat, de a feladat arra mindenképpen al-
kalmas, hogy a gyerekek a képek megfigyeléséből és elemzéséből 
következtetéseket vonjanak le. Fejleszti a beszédkészséget, a ké-
pekben rejlő információk felismerésének képességét és az elemző 
gondolkodást.

P4 TEgyÜK REndBE A szEMETEsT!

Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy felhívja a gyerekek figyel-
mét a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeire. Fontos, hogy csak 
akkor végeztessünk ilyen gyűjtést a gyerekekkel, ha a településen 
valóban elkülönítve kezelik a hulladékot, hiszen annak nincsen jó 
hatása a gyerekekre, ha például az iskolán belüli, minden szem-
pontból jól megszervezett szelektív hulladékgyűjtés után az osztá-
lyozott szemetet ugyanaz a kukásautó, összeöntve szállítja el.

Előzetes megfigyelési feladatként adhatjuk a gyerekeknek, hogy 
figyeljék meg, milyen időközönként szállítják el a hulladékszige-
ten összegyűlt szemetet, és mi a teendő akkor, ha ezen idő letelte 
előtt megtelnek a gyűjtőkonténerek. Mivel a szárazelemgyűjtés a 
legtöbb iskolában megoldott, ez is egy lehetőség, amit ebben a te-
vékenységben kihasználhatunk. A munkához használhatjuk a Mi 
lesz vele, ha már nem kell? című modulban megadott, az újrahasz-
nosítással kapcsolatos rajzos tablókat. Mivel ez egy másodikos mo-
dulban már megtalálható, itt nem adjuk meg újra, de javasoljuk a 
rajzos ábrák felhasználását a csoportok munkájának megbeszélé-
sénél. A feladat megoldásához előzetesen el kell készíteni az iskola 
környékét ábrázoló térképet. Ezen akkora területet ábrázoljunk, 
amekkora elegendő a feladat megoldásához. Annak érdekében, 
hogy a gyerekek eligazodjanak ezen a térképen, érdemes a fonto-
sabb, általuk is ismert épületeket, helyszíneket is bejelölni.
Az egyes feladatokat 2-2 csoportnak adjuk ki, akik először egymás 
között beszélik meg az eredményeket, majd az elkészült anyagokat 
bemutatják az egész osztálynak. Mivel itt rövid, könnyen átlátható 
anyagok készülnek, szemrevételezéssel mindenki képet kaphat a 
többiek munkájáról. A legjobb, a szelektív szemétgyűjtésre felszólí-
tó plakátot helyezzük el az iskola közös terében.

P5 TANuLMÁNYI SÉTA

Azt helyszínt válasszuk, amelyet a legfontosabbnak tartunk, vagy 
amelynek a meglátogatását a legkönnyebben meg tudjuk szervez-
ni. Mivel ennek az iskolától való távolsága helyfüggő, a modulban 
a tanulmányi sétára „átlagos” időtartamot tervezhetünk. Mielőtt 
elindulnánk a gyerekekkel, adjuk ki nekik az előzetes megfigye-
lései feladatokat. Ezekhez készítettünk ajánlatot, de a helyi lehető-
ségeknek megfelelően érdemes a megfigyelési feladatok, kérdések 
listáját bővíteni, kiegészíteni.
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A látogatás előkészítése során a távolságon kívül az is nagyon fontos, 
hogy előzetesen beszéljünk azzal a helyi segítővel, aki a gyerekek 
kérdéseire válaszol majd. El kell neki mondanunk, hogy a kérdezők 
8-9 éves gyerekek, akiknek a kérdésekre adott válaszok csak akkor 
hordoznak értelmezhető jelentést, ha valamilyen általuk ismert do-
loghoz tudják kapcsolni azt. Mivel a pénzről van némi fogalmuk, 
érdemes az egyéb mértékegységek helyett (ott, ahol ennek értelme 
van) pénzben kifejezni a fogyasztott mennyiséget. A térfogat mér-
tékegysége a m3, amelyben sokféle mennyiség egységárát meghatá-
rozzák. Ezt viszont a gyerekek semmihez sem tudják kötni, hacsak 
előzetesen nem tudunk egy ekkora térfogatú tárolót mutatni nekik. 
Ha van rá lehetőségünk, ezt mindenképpen tegyük meg a látogatás 
előtt! Ha nincs, akkor viszonyítsuk a fürdőkádhoz (ennek kb. há-
romszorosa az 1 m3). Ha a válaszoló nem tudna ilyen tekintetben al-
kalmazkodni a gyerekekhez, akkor minden ilyen információt „for-
dítsunk” le a helyszínen a gyerekek által értelmezhető „nyelvre”.
Különösen nehéz ebből a szempontból az áramszolgáltatónál tör-
ténő látogatás megszervezése, mert itt lényegében az energiáról 
beszélünk, amihez a tananyag csak később jut el. Itt is próbáljunk 
meg egy olyan eszköz (pl. elektromos hősugárzó, főzőlap vagy vil-
lanykörte) energiafelhasználásához viszonyítani, amelyet a gyere-
kek ismernek. Az is segíthet nekik a megértésben, ha a hasonlítás 
alapja az az energiamennyiség, amelyet egy „átlagos” család egy 
bizonyos idő alatt (pl. egy hónap) elhasznál. Egyáltalán nem kell 
mértékegységeket használni, elegendő a választott mennyiségek-
hez való viszonyítás.

A látogatás megszervezésével kapcsolatban nagyon nehéz olyan 
forgatókönyvet készíteni, amelyet minden településen lehet hasz-
nálni. A modult megvalósító pedagógusnak a helyi adottságokhoz 
kell alkalmazkodnia, és ennek megfelelően kell frontális vagy cso-
portmunkát terveznie. Ha több, egyenrangú megfigyelési feladatot 
tudunk adni a gyerekeknek, akkor a csoportmunkát válasszuk. Ha 
erre nincs lehetőség, akkor közösen kérdezzünk. A tapasztaltak 
feldolgozása, értékelése, összegzése a Gondoltad volna? tudósítás-
ban, csoportmunkában történik.

P6 így MűKödIK A házunK

Kép: szka103_04_15
A munkát a korábban megalakult 3-4 fős csoportokkal folytassuk. 
A gyerekek megkapják a mellékletben megtalálható képet, ezt kell 
egy csomagolópapírra felragasztaniuk. A központban egy ház váz-
latos, nyílt metszeti rajza látható. Az ábrán kiemeltük a csatorna, a 
vízvezeték és az elektromos hálózat egy lehetséges bekötési helyét. 
A csomagolópapíron folytassák rajzban a csatornákat, a víz- és az 
elektromos vezetékeket, valamint a vezetékek végén rajzolják meg 
a szennyvíztisztítót, a vízműveket, a hulladékkezelő és az áram-
szolgáltató telepet is. Az elkészült munkákat tegyük ki a teremben, 
hogy mindenki láthassa.
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P7 gONdOLTAd VOLNA?

A csoportoknak az lesz a feladatuk, hogy az iskolaújság számára ké-
szítsenek egy tudósítást a meglátogatott intézmény működéséről: 
ebben mutassák be a legérdekesebb adatokat, illetve hogy őket mi 
ragadta meg a leginkább. A tudósításhoz készülhet rajz, vagy csa-
tolhatnak hozzá fényképet is. Ha van iskolaújság, akkor a legjobb 

tudósítást jelentessük meg ott, de felkerülhet az írás az iskola hon-
lapjára is. Készíthetünk az elkészített munkákból egy kis füzetet is. 
Az értékelésnél válasszuk az „oszd szét a pontokat” módszert, de 
értékelhetünk vendégkönyv módszerrel is.
Ha a gyerekek által elkészített anyagokat az osztályon kívül is be-
mutatjuk, akkor az értékelésbe vonjuk be az összes érintettet. Eh-
hez érdemes a vendégkönyv módszert alkalmazni.
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