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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 hol jársz, mit csinálsz?

A A tanulók kört alakítanak, és a tanár vezetésével 
képzeletben különböző helyszíneken, éghajlati 
övezetekben járnak. A tanár mondja, hogy 
mit képzeljenek el, a diákok pedig annak 
megfelelően mozognak. 

3 perc

Hangulatteremtés 

Figyelem 
Megjelenítő erő 
Együttműködés

Dramatikus játék – 
mozgásos imitáció 

P1 (Útmutató)

B A diákok a tanár irányításával trópusi vidékről 
származó, fából készült tárgyakat (bútorok, 
használati tárgyak, lakásdíszek, ékszerek) 
sorolnak fel. 

3 perc

Az érdeklődés 
felkeltése és az 
ismeretek bővítése

Kommunikáció

Frontális munka 
– szóforgó

I/b Tájékozódás a térképen

A A tanulók párokat alkotnak. A pár egyik tagja 
Kelet-Afrika térképről kigyűjti Kenya, a másik 
pedig Tanzánia hegységeit és szavannás 
vidékeit. Ezután megmutatják egymásnak 
a megoldásaikat. 

2 perc

Ismeretek bővítése 

Tájékozódás a térben 
Szóbeli kifejezés 

Egyéni és páros 
munka – adatgyűjtés 
és információátadás 

Tanulói földrajzi 
atlaszok
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a hegyek

A Véletlenszerű csoportalakítással 4-5 fős 
kiscsoportok jönnek létre. Minden csoport 
megkapja a részekre vágott D1 mellékletet. 
A feladatuk az, hogy egy külön lapon 
gyűjtsék össze azokat az információkat, 
amelyeket a szövegrészek alapján megtudtak 
a Kilimandzsáróról. 
A tanár ezután kivetíti a P2 melléklet képeit. 

10 perc  

Az ismeretek bővítése, 
az új és a korábbi tudás 
összekapcsolása

Lényegkiemelés 
Együttműködés

Kooperatív tanulás – 
szakértői mozaik

D1 (Szöveg)

Írólapok
Írószerek 

P2a (Kivetíthető 
képek)

II/b A fák problémája a föld problémája is

A A tanulók a korábban megalakult csoportban 
dolgoznak tovább. Minden csoport megkapja 
a részekre vágott D2 mellékletet. A saját 
szövegét elolvasva, mindenki elmondja 
a többieknek, hogy mit tudott meg a fáknak 
a kelet-afrikai földművesek életében betöltött 
szerepéről. 
A tanár kivetíti a P2/b melléklet képeit, s közben 
közösen összegzik a megismert információkat. 

11 perc

Az ismeretek bővítése, 
az új és a korábbi tudás 
összekapcsolása

Lényegkiemelés 
Együttműködés

Kooperatív tanulás – 
szakértői mozaik

D2 (Szöveg) 

Írólapok
Írószerek 

P2b (Kivetíthető 
képek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c A föld – gazdálkodás és életmód 

A Minden tanuló megkapja a hegyekben élő pare 
földműves nép életét bemutató D3 mellékletet, 
és elolvassa azt.  Ezután a csoportok elképzelnek 
egy jelenetet, amelyről úgy gondolják, hogy 
megtörténhetne a megismert közösségben. 
Felkészülnek ennek bemutatására, majd egy-egy 
percben előadják azt.

15 perc

Új információk 
feldolgozása

Szövegértés
Lényegkiemelés
Transzformáció 

Dramatikus játék – 
jelenetalkotás leírás 
alapján

D3 (Szöveg) 

II/d A vándorló életmód

A A tanulók korábbi tanulmányaik alapján 
felidézik, hogy milyen nomád, vándorló népeket 
ismernek. 

5 perc

Előzetes tudás 
mozgósítása

Frontális munka – 
ötletbörze

B A tanulók magyar történelmi ismereteik alapján 
felidézik, hogy melyek a nomád életmód 
jellegzetes tárgyat. A listát a táblán összesítik. 

5 perc

Előzetes tudás 
mozgósítása

Frontális munka – 
ötletbörze

Tábla, kréta 

II/e nomád pásztorok – a sivatag és a szavannák harcosai 

A A tanár képeket vetít a maasai pásztorokról. 
Mindenki elolvassa a D4 melléklet szövegét, 
majd a diákok két csoportra oszlanak. 
Elképzelnek egy-egy rövid jelenetet, amely 
olyan problémát dolgoz fel, ami megtörténhet 
a megismert nép körében. Mindkét csoport 
bemutatja a jelenetét. 

15 perc

Új ismeretek játékos 
formában való rögzítése

Kreativitás
Önkifejezés 
Együttműködés 

Dramatikus 
játék – nagycsoportos 
improvizáció  

D4 (Szöveg) P2c (Kivetíthető 
képek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár kivetíti a P2c melléklet képeit. A 
tanulói csoportok a fotók és a D4 szöveg 
alapján megpróbálják rekonstruálni a 
kulturális hagyományok és az életmód egy-egy 
kiválasztott részletlét. A szóvivők ismertetik a 
csoport gondolatait a többiekkel.

15 perc

Vizuális és szöveges 
ismeretek alkalmazása 

Fantázia 
Kreativitás
Együttműködés 

Csoportmunka – 
életmódelemek közös 
megidézése 

D4 (Szöveg) P2c (Kivetíthető 
képek)

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a Két életmód – egy probléma 

A Az osztály három csoportra oszlik. Az egyik 
a földműveseket, a másik pásztorokat, 
a harmadik pedig a természetvédőket fogja 
képviselni. Egy-egy nagy papírra leírják, hogy 
számukra mi a fontos a természet használatával 
kapcsolatban. A lapokat felteszik egymás mellé 
a falra, majd megpróbálnak egyezségre jutni. 
A tanár a kérdező – vitavezető szerepét tölt be.

25 perc

A megszerzett 
ismeretek összegzése 

Problémaérzékenység 
Vitakészség

Csoportos munka – 
érvek gyűjtése 

Frontális munka – 
vita 

A szöveges 
tanulói 
mellékletek 

III/b házi feladat

A tanulók azt a házi feladatot kapják, hogy 
írjanak rövid fogalmazást „Ha én (pare vagy 
maasai) lennék”. A tanár szövegesen értékeli 
majd az elkészült esszéket. 

5 perc

Az ismeretek belsővé 
tétele  
Empátia
Nyitottság 

Egyéni munka – házi 
dolgozat készítése
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tanári segédletek 

P1 Útmutató

A terem valamelyik részén ajánlott kisebb mozgásra alkalmas 
helyet biztosítani. 
Az imitált mozgással megjeleníthető helyszínek, illetve éghajlati 
övek: 
síkság, hegyi kaptató, sűrű erdő, félhomályos, ködös erdőrész, ka-
pálás nálunk a mérsékelt övben, és kapálás a sekély talajú forró öv-
ben. 

P2 – Kivetíthető képek (külön mappában)

A sorozat

1. A Kibo felhőburokban (képeslap) 2. A Kibo felhőburok nélkül (a modul 
szerzőjének felvétele)

3. Pare-hegyek, a távolban Kenya hatá-
rai (a modul szerzőjének felvétele)

4. Pare-hegyek, sejtelmes köd  
gomolyog a völgyben  

(a modul szerzőjének felvétele)

5. Pare-hegyek, mézgyűjtő edény 
(a modul szerzőjének felvétele)

6. Pare-hegyek, tűzifát gyűjtő család 
(a modul szerzőjének felvétele)

7. Pare-hegyek, földművesek házi állatokkal (a modul szerzőjének felvétele)
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B sorozat

8. Kenya, kikuyu-föld, faszenet árulnak 
az utak mentén is

9. Tanzánia, a ház alapanyaga is a fa

10. A kávécserje, az egyik legfontosabb mezőgazdasági növény

C sorozat 

11. Tanzánia, maasaik 12. Tanzánia, maasai harcos a városban

13. Tanzánia, maasai marhapiac a Kilimandzsáró lábánál




