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TANÁRI

MODULVÁZLAT
Tevékenységek – időmegjelöléssel

Eszközök, mellékletek

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák
és módszerek

Logikus gondolkodás
Türelem
Szabálytartás

Csoportmunka
– játék

P1 (A játék
leírása)

Konszenzus
Fantázia
Problémamegoldó
képesség
Pontos kifejezés igénye

Csoportmunka –
dráma: szoborjáték

P2 (Képek
leírása)

Diák

Pedagógus

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
I/a Titkos szó
A

A gyerekek csoportokban nyelvi játékot játszanak
növénynevekkel.
5 perc

I/b Most mutasd meg!
A

A csoportok a Kis növényhatározóból vagy az asztalra
kitett képekből választanak egy növényt, melyet állóképpel megjelenítenek úgy, hogy a csoport minden
tagja szerepel a képben. A csoportok kitalálják, mit
jelenítettek meg a többiek.
15 perc

TANÁRI

Tevékenységek – időmegjelöléssel

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG – 3. ÉVFOLYAM

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák
és módszerek

Együtt alkotás öröme,
együttlét öröme
Önkifejezés, igény
a pontos kifejezésre
Kreativitás

Egész osztály
együtt –
szoborjáték

Eszközök, mellékletek
Diák

I/c Parkrendezés
A

A tanító elmondja a gyerekeknek, hogy be fogják
parkosítani az osztályt. Ehhez tetszőlegesen választott
csoportban (maximum 4 fő), párban vagy egyedül
meg kell jeleníteni egy-egy növényt.
Ha minden „növény” elfoglalta a helyét, egy
pillanatra mindenki csöndben marad.
A játék után a gyerekek leülnek, és megbeszélik, milyen érzés volt növénynek lenni egy parkban, és hogy
hiányzott-e a parkból valami (az állatok, az emberek).
5 perc

Egész osztály
együtt –
megbeszélés

II. AZ ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA
II/a „Költs el egy húszast!”
A

A képek közül a gyerekek kikeresik a fekete bodzát,
a vadrózsát, a hársfát, a csalánt, a kamillát, a borókát.
(Ha nincs több kép, csak a modul mellékletében
szereplő hat kép áll rendelkezésre, akkor azokat tegye
fel a tanító a táblára.)
Mindenki kap egy lapot, melyen szerepelnek ezek
a növények. Közös megegyezéssel csoportonként
20 korongot költhetnek el a gyerekek aszerint,
hogy melyik növényt választanák legszívesebben,
melyiket legkevésbé. Minden csoporttag véleményét
figyelembe kell venniük.
5 perc

Másik véleményének
elfogadása
Konszenzus

Kooperatív tanulás
– „Költs el egy
húszast!”

D1 (Feladatlap
a „Költs el egy
húszast!” játékhoz), képek,
színes korongok
a matematikadobozból

Pedagógus
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Tevékenységek – időmegjelöléssel

TANÁRI

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák
és módszerek

Szóbeli kifejezőkészség
Figyelem
A másik választásának
tiszteletben tartása
Érzelmek
megfogalmazása

Egész osztály
együtt –
csoportbeszámoló

Türelem egymással
szemben
Alkalmazkodás

Kooperatív tanulás
– mozaik

Eszközök, mellékletek
Diák

II/b Visszajelzés
A

A csoportszóvivők beszámolnak a döntésről, melyet
a tanító vagy a csoport egyik tagja a táblára, a képek
alá ír. A végén összesítik, melyik a leginkább és a legkevésbé kedvelt növény.
A tanító kérdéseket tesz fel: „Melyiket választották
legtöbben? Miért? Legkevésbé? Miért? Hogyan
érezheti most magát a csalán (ha ő kapta a legkevesebb pontot)?”
Elmondja, hogy ha majd jobban megismerik a gyerekek ezeket a növényeket, talán a véleményük is
megváltozik róluk.
5 perc

II/c Megfigyelés, tulajdonságok
A

A tanító egy-egy képet (vagy növényt) ad a csoportoknak, vagy a csoportok választanak egyet-egyet a
képek (vagy a növények) közül.
A borítékban kapott feladatlap alapján a csoportok
megvizsgálnak egy-egy növényt a növényhatározó és
a tankönyvek segítségével.
10 perc

D2 (Megfigyelési
szempontok,
feladatleírás
borítékokban)
Növények,
képek
Növényhatározó, kézikönyvek,
növények

Pedagógus

TANÁRI

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG – 3. ÉVFOLYAM

Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák
és módszerek

A munka megtervezése
Megegyezés
Egymás segítése
Alkotás
Felelősségvállalás

Kooperatív tanulás
– mozaik, szóforgó
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Eszközök, mellékletek
Diák

Pedagógus

II/d Tablókészítés
A

A csoportok plakátot készítenek a növényükről.

20 perc

D3
(Feladatleírás)
Csoportonként
1 db A/3-as karton, íróeszköz,
színes ceruza,
filctoll, ragasztó,
olló

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
III/a Értékelés
A

A csoportok beszámolnak a közös munka menetéről
és az elkészült plakátról. (Minden csoporttag mond
legalább egy mondatot.)
Majd a csoporttagok megbeszélik egymás között,
hogyan dolgoztak együtt, hogyan segítettek
egymásnak. A csoportok eldöntik, hogy a szóvivők az
elhangzottakból mit osztanak meg az osztállyal.
15 perc

Szóbeli kifejezőkészség
Lényegkiemelés
Türelem
Figyelem

Kooperatív
tanulás – szóforgó,
csoportszóforgó

B

Minden csoport kirakja a táblára a tablóját, majd
megtekintik és értékelik egymás munkáját.

Dicséret
Társak pozitív
megerősítése
Szóbeli kifejezőkészség

Kooperatív tanulás
– képtárlátogatás

15 perc

Gyurmaragasztó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel

TANÁRI

A tevékenység célja,
fejlesztendő készségek

Munkaformák
és módszerek

Eszközök, mellékletek
Diák

Pedagógus

D1 („Költs el egy
húszast!”)

Korongok

III/b Lezárás
A

A gyerekek körben ülnek, és befejezik a következő
mondatot: „Az tetszett a mai órában, hogy …”
10 perc

Szóbeli kifejezőkészség
Önkifejezés

Egész osztály
együtt –
beszélgetőkör

B

„Költs el egy húszast ismét!” A gyerekek megismétlik
a II/a feladatot.
A csoportok megbeszélik választásukat, a szóvivők
beszámolnak róla és megindokolják, a döntések pedig
felkerülnek a táblára.
10 perc

Konszenzus
Elfogadás

Kooperatív tanulás
– „Költs el egy
húszast!”

TANÁRI
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MELLÉKLETEK
P1 A JÁTÉK LEÍRÁSA
Titkos szó: valaki leír a füzetébe vagy egy lapra egy – például –
ötbetűs szót (most növénynevet). A többiek megpróbálják kitalálni
úgy, hogy ugyanannyi betűből álló szavakat mondanak. Ha van
azonos betű az eredetivel, akkor a „leíró diák” közli a többiekkel,
hogy hány betű egyezik, illetve hány betű van a „helyén”. (Pl.: a
titkos szó: rózsa; a találgatás pedig: malom – itt egy betű azonos, de
nincs a helyén. Következő találgatás: tócsa – itt három betű azonos,
és mindhárom a helyén van, vagyis ugyanazon a helyen, ahol a
rózsa szóban is megtalálhatók.) Játszhatják egész osztállyal és csoporttal is.

A könnyített változatban lehet jegyzetelni, a nehéz változatban a
kérdezők fejben tartják tippjeiket és a válaszokat.

P2 KÉPEK LEÍRÁSA
fekete bodza, vadrózsa, kislevelű hárs, csalán, kamilla, közönséges
boróka

