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SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

9. ÉVFOLYAM

SZKA_209_14az első három perctől 
AZ UTOLSóIg
helyünk A világbAn,  
beszélgetés  
A végtelenről  
Az időben

készítette: bányai lászló
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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 föld keletkezésétől napjainkig

A A gyerekek a tanár irányításával négy csoportot 
alkotnak, és a D1-D2 feladatleírások segítségével 
4 különböző időszalagot készítenek.

30 perc

Az időszemlélet 
formálása

Kreativitás
Együttműködés
Rendszerezés

Csoportos 
alkotómunka

D1 (Minta 
táblázat)
D2 (Időszalagok)
Csomagolópapír
Vastag filctollak
Zsírkréta

P1 (Útmutató)

Üres falfelület
Ragasztógyurma

I/b Párhuzamos időszalagok

A A gyerekek a tanár irányításával összehasonlítják 
az időszalagokat.

15 perc
(Itt az első 45 perc vége.)

Figyelem
Rendszerezés
Kommunikáció

Frontális munka – 
beszélgetôkör

Az elkészült 
időszalagok

P2 (Útmutató)

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Relatív időszalagok I.

A A gyerekek önállóan kiszámolják, hogy saját 
születési idejük (hónap, nap) hol helyezkedik el 
a 4 különböző időszalagon, ha mindegyiket egy-
egy képzeletbeli évek tekintik.

10 perc

Tájékozódás az időben

Ábraolvasás 
Ábrázolás

Egyéni munka – 
számolás, ábrázolás

Az elkészült 
időszalagok
Jegyzetpapír
Írószerszámok

P3 (Útmutató)
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II/b Relatív időszalagok II.

A A gyerekek a tanár vezetésével megjelölik saját 
születési idejüket (hónap, nap) a különböző 
időszalagokon, és a jel mellé odaírják a nevüket.

15 perc

Figyelem
Kommunikáció

Frontális 
osztálymunka – 
beszélgetőkör

Jegyzetek 
a számításokról

Az elkészült 
időszalagok
Vastag színes 
filctollak

II/c A múlt szeletei

A Az azonos történelmi korszakban „született” 
gyerekek csoportokat alkotnak, minden csoport 
bemutatótablót készít a „saját életében” történt 
eseményekről.

20 perc
(Itt a második 45 perc vége.)

Rendszerezés
Gondolkodás
Kreativitás

Csoportmunka – 
kupactanács, 
alkotómunka, 
tablókészítés

Időszalagok
Csomagolópapír
Vastag filctollak
Történelem atlasz

B Az azonos földtörténeti korszakban „született” 
gyerekek csoportokat alkotnak, minden csoport 
bemutatótablót készít a „saját életében” történt 
eseményekről.

20 perc
(Itt a második 45 perc vége.)

Rendszerezés
Gondolkodás
Kreativitás

Csoportmunka – 
kupactanács, 
alkotómunka, 
tablókészítés

Időszalagok
Csomagolópapír
Vastag filctollak
Földrajz atlasz

III. Az új TARTAloM ÖsszEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a Prezentációk

A A csoportok rövid bemutató keretében 
bemutatják az elkészült tablókat.

30 perc

Figyelem
Kommunikáció
Önkifejezés

Frontális munka – 
csoportbemutatók

Az elkészült 
tablók

Üres falfelület
Ragasztógyurma
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III/b Csoportértékelés 

A A diákok a D3 lap felhasználásával először 
egyénileg, majd csoportjukban, s végül az egész 
osztállyal közösen értékelik az elvégzett munkát.

15 perc

Értékelés
Önértékelés

Csoportmunka – 
kupactanács

D3 (Értékelő lap)
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P1 – Időszalagok készítése

4 csoportra bontjuk az osztályt, mindegyik csoport egy időszala-
got fog készíteni.  A cél egy olyan éves naptár elkészítése, amelyen 
az év első pillanata a Föld keletkezésének becsült időpontja, az év 
utolsó pillanata pedig a mai nap. Ezt az időskálát 4,6 milliárd évnek 
véve kiszámolunk néhány jellegzetes időpontot, és táblázatba fog-
laljuk. 
Készítsünk 4, egyenként kb. 4 m hosszú papírcsíkot a színes cso-
magolópapírból, amelyre rárajzoljuk az 1 évet, az év utolsó 4 óráját, 
utolsó 10 percét, illetve az emberi történelmet ábrázoló korszako-
kat.
A papírcsíkokat felrögzíthetjük a tanterem, vagy a folyosó falára. 
Az első csíkon 1 hónapot 30 cm-nek véve precízen vonalazunk. Az 
1 nap kb. 1 cm hosszú, az 1 óra kb. 0,4 mm, azaz egy vékonyhegyű 
ceruzavonal vastagságú. Ki fog derülni, hogy a „Homo Erectus” 
még jól jelölhető, de az annál közelebbi időpontok mérhetetlenül 
összezsúfolódnak. A nagyított ábrákon értelemszerűen ugyanúgy 
kell eljárni, csak rövidebb időintervallumok is jelölhetők lesznek.

P2 – Az időszalagok összehasonlítása

A modul céljához, lényegéhez tartozik a megdöbbentő valóság: 
amit mi eddig hosszú időnek gondoltunk az alig röpke pillanat a 
Föld távlataiban. Van-e valamilyen csalás ebben a szemléletmód-

ban? Nincs, de azért tudnunk kell: ha 1 milliárd év múlva újra meg-
rajzoljuk az időszalagot, egész más képet fog mutatni. Fontos kér-
dés tisztázni: mit lehet mondani egy egész évről, ha ismerünk be-
lőle 3-4 másodpercet?

P3 – Születési dátumok bejelölése az időszalagokon

Ennél a feladatnál mind a négy időszalagot egy 12 hónapos évként 
kell kezelniük a gyerekeknek. Mindenki a saját születési dátumá-
ból a hónap-nap megjelölést használja.
Aki például december végén született, annak
1. időszalagon a dinoszauruszok kihalásakor,
2. időszalagon a mai ember megjelenésekor,
3. időszalagon az időszámítás kezdetekor,
4. időszalagon a legújabb korban
lesz a születésnapja. A gyerekeknek azokat a korszakokat kell meg-
nevezniük, ahová számításuk szerint a különböző időszalagokon a 
születésnapjuk esik. 

TANÁRI SEgÉdLETEK






