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moDUlvázlat
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a Az előzmény

A A tanulók az előzetes munkákról készült tab-
lókból kiállítást szerveznek, majd közös kép-
tárlátogatáson vesznek rész. A tablókat közösen 
megnézik, értelmezik, kérdeznek róla, a készítői 
pedig válaszolnak.

10 perc

Szóbeli kommunikáció
Véleményalkotás

Kooperatív tanulás
– képtárlátogatás

otthon elkészített 
munkák

I/b Történet befejezése

A A csoportok elolvassák a munkafüzetben ta-
lálható befejezetlen történeteket. A tanítóval 
egyeztetve kiválasztanak közülük egyet. A cso-
port tagjai megbeszélik, hogyan fejeződjön be, 
és felkészülnek a történet bemutatására, amit 
sorban meg is tesznek.

20 perc

Beleélés
Empátia
Kommunikáció

Kooperatív tanulás
– szerepjáték

D1 (Befejezetlen 
történetek)
néhány tárgy, 
bútor, váza, 
jelzésszintű 
ruhadarab, textília

P1 (Befejezetlen 
történetek)

B A csoportok választanak egyet a munkafüzet-
ben található befejezetlen történetek közül. 
Majd megbeszélik az eseményt, és azt, hogy 
milyen szabályt, szokást nem vettek figyelem-
be a szereplők, illetve milyen vétséget követtek 
el. A csoportok tagjai megfogalmazzák, milyen 
következménye lehet a főszereplők tetteinek. 
Csoportszóforgóban elmondják társaiknak, 
mire jutottak.

20 perc

Beleélés
Kommunikáció
Szabályalkotás

Kooperatív tanulás
– szóforgó
– csoportszóforgó

D1 (Befejezetlen 
történetek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

C A tanulók választanak egy befejezetlen történe-
tet, címet adnak neki, és írásban megfogalmaz-
zák befejezését.
A csoporton belül szóforgó módszerével min-
denki felolvassa a saját befejezését.

20 perc

Vita
Mások szempontjainak 
tekintetbevétele
Kommunikáció

Önálló munka
– szövegalkotás
Kooperatív tanulás
– szóforgó

D1 (Befejezetlen 
történetek)

I/c A befejezett történetek elemzése

A A csoportok a befejezett történeteket elemzik a 
megadott szempontok alapján.

5 perc

Beleélés
Empátia
Kommunikáció

Csoportmunka
– megbeszélés

a befejezett 
történetek

P2 (Szempontok)

II. Új tartalom feldolgozása

II/a Szabályok, törvények, büntetés

A A tanulók a „vétség – következmény – büntetés” 
tabló alapján beszélgetnek arról, hogyan jönnek 
létre a szabályok, ki és milyen alapon alkotja a 
törvényeket, miért van büntetés, szükség van-e 
rá?

10 perc

Vita
Mások szempontjainak 
tekintetbevétele
Szóbeli kommunikáció

Kooperatív
– beszélgetőkör

II/b valós történet

A A tanulók önálló döntésük alapján felidéznek 
egy-egy olyan történetet, amikor ők maguk 
szegtek meg egy szabályt. Megbeszélik, mi tör-
tént, mi volt az oka a szabályszegésnek, mi lett 
a következménye, mi lett a megoldása? Milyen 
érzéssel zárult az eset? Hogyan lehetett volna 
elkerülni ezt a helyzetet?

10 perc

Vita
Mások szempontjainak 
tekintetbevétele
Szóbeli kommunikáció

Frontális
– beszélgetőkör
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c Rögzített szabályok

A A csoportok kapnak egy-egy írásba foglalt sza-
bályrendszert. Az elolvasás után megbeszélik, 
hol, milyen helyen lehet ez a „házirend”.
Megbeszélés után kitöltik a munkafüzetben ta-
lálható táblázatot.

15 perc

Lényegkiemelés
Értelmezés

Csoportmunka
– megbeszélés

D2 (Házirend)
a helyben, 
környékben 
összegyűjthető 
házirendek

II/d Kinek szabad, kinek nem

A A csoportok kapnak egy-egy szigetet, ami min-
den csoportnál szerep, életkor és helyszín sze-
rint más és más. Erre fogják a megfelelő viselke-
déskártyákat elhelyezni a csoport tagjai szófor-
góban. Képtárlátogatással megismerik egymás 
munkáit.

10 perc

A tartalommal 
kapcsolatos fogalmak 
mélyebb értelmezése
Szabálytudat
Kritikai képesség

Kooperatív tanulás
– szóforgó
– képtárlátogatás

„Szigetek”, 
szókártyák, 
ragasztó

P3 (Sziget)

II/e 

A A tanulók egy hetedikes vagy nyolcadikos diák-
önkormányzati képviselővel beszélgetnek a di-
ákönkormányzat működéséről.

20 perc

Kérdezési technika
Tématartás
Figyelem

Frontális munka
– indián 
beszélgetés 

D3 (Segítő 
kérdések)

P4 (Indián 
beszélgetés)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A csoportok elkészítik a saját osztályuk házi-
rendjét. Megfogalmazzák, mit szabad, mit tilos. 
Beleírják azt is, ami eddig esetleg nem volt sza-
bály, de úgy érzik, fontos lenne, ha megegyezné-
nek benne.
Csoportszóforgóban ismertetik egymással.

20 perc

Szabályalkotás
Szóbeli kommunikáció

Csoportmunka
– megbeszélés
Kooperatív tanulás
– csoportszóforgó

csomagolópapír, 
írószer, 
gyurmaragasztó

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a Összegzés, értékelés

A A tanulók a következő kérdésekről beszélget-
nek:
Lehet-e a következmény maga a büntetés?
Mire elég, mire jó a büntetés?
Mi helyettesítheti hatékonyan?
Mi vezeti rá a gyerekeket, embereket arra, hogy 
a létező írott és íratlan szabályokat betartsák?

5 perc

Belülről vezérelt 
szabálykövetés
Önismeret

Frontális munka
– beszélgetőkör

B A tanulók megbeszélik, hogy az általuk készített 
házirendek közül melyiket fogadják el érvényes-
nek változtatás nélkül vagy apró változtatással.

10 perc

Szabálytudat
Vita–érvelés

Frontális munka
– beszélgetőkör
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mellÉkletek
P1 bEFEjEZETLEN TÖRTÉNETEK
Ha nehezebben olvasó gyerekek vannak az osztályban, akkor úgy is megoldhatjuk, hogy sorszámot húznak, és az annak megfelelő tör-
ténetet dolgozza fel a csapat.
A történetek eljátszásához 4 fős csapat ideális. Ha mégis 5 gyerek jut egy csoportba, érdemes a hagyományokat, a szabályokat személyé-
ben erőteljesen képviselő nagyszülő szerepet javasolni. Adódik, hogy ez a „figura” lesz, aki megfogalmazza normát, kimondja a szabályt, 
véleményt alkot. Az eljátszásnál, ha a gyerekek kérik, el lehet hagyni a leírt részt, s annak felolvasása után csak az általuk kigondolt befe-
jezést előadni. De ezt ne mi kínáljuk föl!
Ha több csoport van, mint 3, vagy nem szimpatikus a felkínált „sztori”, lehet másikat írni, vagy egyet több csoportnak is odaadni.
Ne legyen rajta a cím, ha a gyerekekkel akarunk címet adatni!

P2 SZEMPONTOK
Beszéljék végig a következő szempontokat:
Mi történt?
Mi volt a konfliktus forrása?
Mi lett a következménye?
Szerintetek kinek volt igaza?
Kivel értettetek egyet a befejezett történetekben?
Kinek a helyébe tudtátok magatokat beleélni?

P3 SzIGETEK
A feladat kiadása előtt gondoljuk végig, hogy az egyes szigetek nevei, a velük kapcsolatos feladat mennyire szolgálja a cél elérését. Előfor-
dulhat, hogy a gyerek, férfi, nő témával olyan sztereotípiákat hívunk elő, ami ma már nem jellemző környezetünkben, ebben az esetben a 
feladatnak ezt a részét hagyjuk el. A különböző helyszínek szigetei ebben az esetben is jól használhatóak. A szigetek ábrái a mellékletben 
találhatóak.
Egy csoport egy kártyát kap. A szigetábrákra kell a kapott szókártyákat felragasztani.
A képtárlátogatás során hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, milyen érdekes, hogy egy tevékenységet van, akinek szabad csinálni, van, 
akinek nem, van, ahol szabad, van, ahol nem.
A szókártyákból annyit kell másolni, ahány csoport van.

P4 IndIán BESzÉlGETÉS
Körben ülve az tehet föl kérdést, aki visszamondja tömören az előző válasz lényegét.
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