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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 A hangoknak is van színük?
A

A tanulók meghallgatják Vivaldi A négy évszak c.
zeneművének adott évszakra vonatkozó részletét. A rajzlapra olyan színeket satíroznak, amilyen a zene hallatán megjelent bennük. Kiállítják az alkotásokat a projektfalon.
10 perc

Önbizalom
Vizuális memória

Frontális munka
– zenehallgatás
– önálló rajzolás

rajzlap, színes
ceruzák, kréták

P1 (Zenehallgatás)
CD lejátszó,
Vivaldi Négy
évszak CD,
projektfal

B

A tanulók meghallgatják Weöres Sándor Tájkép
című versét. A rajzlapra olyan színeket satíroznak, amilyen a szöveg hallatán megjelent bennük. Kiállítják az alkotásokat.
10 perc

Önbizalom
Vizuális memória

Frontális munka
– vershallgatás
– önálló rajzolás

rajzlap, színes
ceruzák

P2 (Tájkép)
projektfal

I/b Milyen gazdag az élővilág!
A

A tanulók csoportot alakítanak. A csoportok az
általuk gyűjtött képanyagból montázst készítenek, majd kiállítják azokat.
10 perc

Kézügyesség.
Együttműködés csoportban

Kooperatív tanulás
– képalkotás

gyűjtött képek,
gyurmaragasztó,
olló, karton vagy
csomagolópapír

P3
(Montázskészítés)

B

A tanulók csoportot alakítanak. A csoportok a
mellékletben szereplő élőlények képeiből montázst készítenek, majd kiállítják azokat.
10 perc

Kézügyesség
Együttműködés csoportban

Kooperatív tanulás
– képalkotás

élőlények képei
a mellékletből,
gyurmaragasztó,
olló, karton vagy
csomagolópapír

P3
(Montázskészítés)

212

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Tevékenységek – időmegjelöléssel
C

A tanulók csoportot alakítanak. A csoportok a
környezetismeret tankönyv fotói, ábrái alapján
különböző színű és alakú élőlényeket keresnek.
Megegyeznek abban, hogy melyiket rajzolják le.
Ezután kiállítják azokat.
15 perc

tanÁRI

Eszközök/mellékletek

A tevékenység célja/
fejlesztendő készségek

Munkaformák és
módszerek

Kompromisszumkészség
Kreativitás

Kooperatív tanulás
– képalkotás

környezetismeret
tankönyv,
csomagolópapír
vagy kartonlap
rajzeszköz

P4 (Válogatás)

Diák

Pedagógus

II. Új tartalom feldolgozása
II/a Ugyanaz vagy hasonló? - alak
A

A csoportok az előzetesen gyűjtött anyagokat –
növényi, állati maradványokat – alakjuk szerint
csoportosítják. Eldöntik, melyek hasonló vagy
különböző alakúak. A csoportok fölé leírják, miben hasonlítanak, miben különböznek a csoport
tagjai egymástól.
10 perc

Együttműködés
Megfigyelés
Szabályalkotás

Kooperatív tanulás
– rendszerezés

gyűjtött anyagok,
csomagolópapír,
rajzeszköz

P5 (A gyűjtött
anyagok alakja)

B

A csoportok a pedagógustól kapott fotókat, képeket csoportosítják a rajtuk levő élőlények
alakja szerint. Eldöntik, melyek hasonló vagy
különböző alakúak. A csoportok fölé leírják, miben hasonlítanak, miben különböznek a csoport
tagjai egymástól.
10 perc

Megfigyelés
Szabályalkotás

Kooperatív tanulás
– rendszerezés

élőlények képei,
csomagolópapír,
rajzeszköz

P6 (Az élőlények
alakja)
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213

Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

II/b Alak és színparádé
A

A csoportok általuk érdekes alakúnak vagy színűnek tartott növényt, növényi részt, állatot,
állati részt gyűjtenek az udvaron vagy az adott
helyszínen. Ha tudják, le is rajzolják.
10 perc

Együttműködés
Vizuális memória

Kooperatív tanulás
– kerekasztal

csomagolópapír,
rajzeszköz

P7 (Alak- és
színparádé I.)

B

A csoportok az iskola parkos udvarán vagy a közeli parkban megfigyeléseket végeznek, mértani
formák alapján példákat keresnek. Közben elkészítik festőpalettájukat.
15 perc

Megfigyelés
Együttműködés csoportban

Kooperatív tanulás
– felfedezés
– gyűjtés

D1 (Alakparádé)
íróeszköz, rajzlap,
kétoldalú ragasztó,
olló

P8 (Alak- és
színparádé II.)

II/c Mire jó a megfigyelés?
A

A csoportok leírják, hogy szerintük mi az élőlények alapos megfigyelésének haszna.
10 perc

Problémamegoldás
Megfigyelés

Kooperatív tanulás
– ablak

csomagolópapír,
íróeszköz

B

A csoport minden tagja leírja egy általa kiválasztott tanult élőlény jellemzőit. Ezután a csoportok
folyamatosan kicserélik egymás közt a feladatot,
majd megbeszélik, és a megbeszélés alapján továbbfejlesztik a leírásokat.
10 perc

Memória
Döntésképesség

Kooperatív tanulás
– feladatcsere

papír, íróeszköz
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A tevékenység célja/
fejlesztendő készségek

tanÁRI

Eszközök/mellékletek

Munkaformák és
módszerek

Diák

Pedagógus

P9 (Sokféleség)

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
III/a Mire jó az élet sokfélesége?
A

A csoportok arra keresnek választ, hogy szerintük miért jó, ha egy életközösség sokféle
élőlényből áll, továbbá mi történik akkor, ha ez
megsérül.
15 perc

Probléma-azonosítás
Problémamegoldás
Bizalom
Biztonságérzet

Kooperatív tanulás
– diákkvartett

D2 (Segítő
gondolatok)

B

A csoportok megbeszélik, hogy mi történik, ha
egy általuk jól ismert életközösségben az ember
pusztítása során kipusztult egy faj. Eljátsszák a
jelenetet.
15 perc

Probléma-azonosítás
Problémamegoldás

Drámajáték
– dramatizálás

D2 (Segítő
gondolatok)
jelmezhez
szükséges
eszközök

C

A tanulók az interneten a kipusztulás határán
levő, veszélyeztetett fajok után kutatnak. Választ
keresnek a kiváltó okokra. Munkájuk eredményéről összefoglalót készítenek, amit a projektfalra helyeznek.
20 perc

Segítségkérés
Segítségadás

Kooperatív tanulás
– mozaik

számítógép,
internet

Érzelmek tudatosítása
Kommunikáció

Kooperatív tanulás
– kerekasztal

csomagolópapír,
rajzeszköz

III/b Csodálatos világ
A

A csoportok plakátot készítenek arról, hogy mit
és miért szeretnek a természetben. Kiállítják a
munkájukat.
15 perc
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A tevékenység célja/
fejlesztendő készségek

Munkaformák és
módszerek

B

A gyerekek a szabadban csendben megfigyelik
a természetnek azt a részét, ahol vizsgálódtak.
Megfogalmazzák a természet iránt érzett érzéseiket.
15 perc

Érzelmek tudatosítása
Kommunikáció

Frontális
osztálymunka
– megfigyelés
– megbeszélés

C

A csoportok a megismert természeti környezethez verset vagy/és éneket költenek, zenével
kísérhetik, és rajzzal illusztrálhatják. Előadják
társaiknak.
10 perc

Érzelmek tudatosítása,
szabályozása
Önbizalom, önkifejezés

Dráma
– dramatizálás

III/c Hogy érezted magad?
A

A tanulók és a tanár is megnevezik a színt, színárnyalatot, ami szerintük jellemzi a projekt végén a hangulatukat, érzéseiket.
5 perc

Önbizalom
Véleményalkotás

Frontális munka
– beszélgetőkör

B

A tanulók és a pedagógus is megnevez vagy rajzol az ismert tulajdonságai alapján egy olyan
élőlényt, ami a hangulatát kifejezi.
5 perc

Önbizalom
Véleményalkotás

Frontális munka
– önálló rajzolás
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Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

papír, íróeszköz,
hangot adó
tárgyak, termések

P10
(Feladatmegosztás)

216

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

tanÁRI

Mellékletek
P1 Zenehallgatás
Kérjük meg a gyerekeket, hogy üljenek kényelmesen. Az előttük levő rajzlapra satírozzanak olyan színeket, amelyeket a mű hallgatása
felidéz bennük. Az alkotásokat a tanulók szorosan egymás mellé állítják. Nem fontos, hogy melyik kié, a sokszínűség összhatása a lényeg.
Természetesen lehet beszélni az egyes rajzokról is, és összehasonlítani őket. A nagyon eltérőkről is érdemes szót ejteni, beszélgetni arról,
mi lehet az eltérés oka.
P2 Tájkép
Ködbe-hanyatlott régi vidék –
Könnyez a felhő, szürke az ég…

Csörren a csermely, dermed a tó –
Halkan a tájra hullik a hó…

Alszik a ködben a csonka határ –
Délen a tájrul a nyári madár…

Elmegy a sárga, jő a fehér –
Hóba takarva nyargal a szél…

Messzire néznek a szürke hegyek –
Állnak az égen a hóseregek…

Cukros a házak rőt fedele –
Halva vonaglik az ősz ereje…

Ködbe-takartan alszik a táj –
Alszik az őszben… tél-fele jár…

Nyargal a tájon a hóval a szél –
Elmegy az ősz és itten a tél…

Házak a tájban gondtalanul –
Ködteli földre az ősz szava hull…

Halkan a tájék télbe borúl –
Mindig a régi… mindig az új…

Barna a tájék, sárga a fa –
Nyikkan a csöndben a tél fogata…

Weöres Sándor
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P3 Montázskészítés
A tanulóknak ehhez a feladathoz a projekt előkészületei során összegyűjtött képekre, újságkivágásokra, illetve a II/b-ben a mellékletben
található 20 élőlény képére van szükségük. Ebből készítenek minél színesebb, változatosabb elemekből montázst. Az élővilág gazdagságát
szemléltetik ezzel a munkával. A tanulók egyszerű tanári magyarázattal meg tudják oldani ezt a feladatot.
P4 Válogatás
P2-höz hasonlóan az élővilág (főleg a hazai) gazdagságának szemléltetése, sokféle színű, alakú élőlények megismerése a cél, ezekből válogatva rajzolnak a gyerekek a tankönyvük segítségével.
P5 A gyűjtött anyagok alakja
A gyűjtött anyagokat arányosan szétosztjuk a csoportok között. A tanulók feladata, hogy ezeket egy csomagolópapíron szétválogassák
úgy, hogy egy csoportban, párokban legyenek azok, amik hasonló alakúak, és külön-külön, amik különböznek. Hogy a feladatot megoldják, megegyeznek abban, hogy ennek mi az oka, és lejegyzik a papírra, a csoportok fölé. Felidézik, ha már tanulták, a matematika órán a
hasonlóságról és egybevágóságról szerzett ismereteiket. Ha nem tanulták, nem okoz problémát, saját véleményüket mondják el.
P6 Az élőlények alakja
Hasonló a feladat az előzőhöz, de a csoportok alkotása képek, fotók alapján történik. Felhasználható a tanulók által gyűjtött képanyag,
a melléklet képei, iskolai applikációs anyag, vagy a pedagógus által összeállított képanyag, de arra ügyelni kell, hogy a feladat céljának
megfeleljen: legyenek hasonló és azonos alakú formák.
P7 Alak- és színparádé I.
A tanulók csoportokban dolgoznak. Mindenki mond számára érdekes alakú vagy színű növényt, állatot, vagy annak részét. Lejegyzik,
vagy ha a gyűjteményben találnak, keresnek hozzá képet, esetleg le is rajzolják. A csoportok beszámolnak. Kérdezzük meg, hogy a tanulók meg tudnák-e magyarázni az érdekes jelenség okát. Ha nem sikerül, nem baj, adjunk ötletet a gyerekeknek, hol nézhetnek utána, kit
érdemes megkérdezni. Pár nap múlva térjünk vissza erre a kérdésre.
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P8 Alak- és színparádé II.
Ez a feladat a szabadban valósítható meg leginkább. Ha az iskolának van egy kis, növényekkel borított része, már az is alkalmas a feladatra, de ha a közelben van park, ahol biztonságosan közlekedhetnek a tanulók, oda is kimehetünk. A csoportoknak különböző mértani
alakzatot tartalmazó élőlényeket kell keresniük. Ezeket kell lerajzolniuk vagy leírniuk. (Ha a gyűjtés szabályait betartva begyűjthető dolgot találnak, akkor azt el is hozhatják.) Megfigyelési szempontok: felismerhető benne a) a kör, b) a háromszög, c) a négyzet vagy téglalap,
d) a spirál, e) a csillagforma.
A séta közben a gyerekek elkészítik a festőpalettájukat: palettaformára kivágott rajzlapra (amire kétoldalú ragasztócsík helyezhető) a
gyerekek különböző színű növényi vagy esetleg állati (csigaház-, kitinpáncél- stb. töredék) maradványdarabokat helyeznek a színskálának megfelelően, ügyelve a színárnyalatokra is. Hívjuk fel a tanulók figyelmét a gyűjtés szabályaira: élőlény nem sérülhet! Csak a minimálisan szükséges mennyiséget gyűjtsük. Védett állatnak, növénynek még a maradványát se hozzuk el. Figyeljünk arra is, hogy védett
területen semmit sem gyűjthetünk.
P9 Sokféleség
A tanulók az életközösségek alapvető működése ismeretében és a segítő gondolatokkal, ha kell, tanári segítséggel jussanak el az ember
felelősségének felismeréséig. Gondolatsoruk végére reményeink szerint megfogalmazzák, hogy az ember pusztító tevékenységével önmagát is pusztítja, hiszen ő is a természet része. Rávezető kérdések lehetnek: Hol él sokféle állat? Miért nem él sokféle állat a városokban? Miért fontos nekünk a természet? Mi veszélyezteti a természetet? Miért van sokféle élőlény a természetben? Miért baj, ha kipusztul
valamelyik állat- vagy növényfaj? Mi szükség a szúnyogokra például? Más rovarok, halak tápláléka. Mit tesz az ember, hogy megóvja a
természetet? Mit tehetsz te?
P10 Feladatmegosztás
A tanulók maguk között osztják el a szerepeket: mindenki válasszon az egyéniségének megfelelő feladatot, ha szereti a verseket, verset ír,
ha a szereplést, előadja, a jó énekes és rajzos is talál munkát. A zenei aláfestéshez önállóan keresnek hangszerként használható tárgyakat,
terméseket stb.
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