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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a Használd valami másra

A A tanulók körben ülnek, és kezükbe vesznek egy, 
a teremben levő bármilyen tárgyat, esetleg saját 
tárgyat (óra, szivacs, kréta, könyv, szalvéta, ping-
ponglabda, sapka, hajtű, kalapács stb.) Bármilyen 
mozgást, tevékenységet végezhetnek vele, csak az 
eredeti funkciójára nem használhatják. Önkéntes 
jelentkezés alapján megmutatják némajátékkal, 
hogy mire lehet használni, a többiek pedig kita-
lálják. A tárgyak gazdát cserélnek. Elegendő há-
rom-öt tárgy: nem kell mindenkinek egyenként 
minden tárgyat bemutatnia, addig forog egy tárgy, 
amíg van hozzá kapcsolódó ötlet.

10perc

Kreativitás
Fantázia

Egész osztály együtt 
– némajáték

P1 (Asszociációs 
játék)

MoDUlvázlAt
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók nyitott mondatokat fejeznek be külön-
böző tárgyakhoz és funkciójukhoz kapcsolódva. 
A tanár kezdi a játékot (pl. felemeli a vázát, és azt 
mondja: „Nekem a vázáról a virág jut eszembe.”). 
A tanulók ugyanahhoz a tárgyhoz kapcsolódva 
társítják a mondatot, ami eszükbe jut. Aztán egy 
újabb tárgyat mond valaki.
A rajzolni szerető tanulók közben rajzot készíthet-
nek egy-egy tárgyról, vagy szemléltethetik, ami 
eszükbe jutott.

10 perc

Kreativitás
Fantázia

Frontális munka  
– asszociációs játék

I/b Szerencsehozó tárgyak

A Kiscsoportok alakulnak.
Minden tanuló bemutatja saját szerencsehozó tár-
gyát, kabaláját csoporttársainak, és elmondja, hon-
nan van, miért, miben segítette, illetve gondolja, 
hogy segítheti. Kirakhatják maguk elé, meg is mu-
tathatják a többieknek, ha akarják. Ha titkos, nem 
kötelező megmutatni vagy elárulni, mi az, csak 
elmondani, hogy miért van. Ha nincs ilyen, akkor 
azt mondja el az érintett tanuló, hogy miért nem 
tartja fontosnak, miért nincs stb.

20 perc

Együttműködés
Önkifejezés

Kooperatív tanulás 
– háromlépcsős in-
terjú
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók önállóan leírják vagy lerajzolják szeren-
csehozó, kedvenc tárgyaikat, vagy olyan tárgyakat, 
melyekhez ragaszkodnak, és hiányuk, elvesztésük 
nagyon zavarná őket. Röviden megfogalmazzák 
ezekhez való kapcsolatukat: miért fontosak, mire 
jók, miben segíthetnek, mit okozna az elveszté-
sük.
Párban kicserélik és megnézik egymásét, meg is 
beszélhetik a hasonlóságokat. Egy-két vállalkozó 
felolvashatja a magáét.

20 perc 

Kreativitás
Önkifejezés képessége
Együttműködés párban

Önálló munka – fo-
galmazás

Páros munka – meg-
beszélés

Egész osztály együtt 
– felolvasás

Papír, íróeszköz

II. Új tartalom feldolgozása

II/a Babonaság – bolondság?

A A tanulók csoportokban olyan tárgyakat sorolnak 
fel, amelyek a mai világban a babonákhoz/hiedel-
mekhez kötődnek, ezek szimbolikus jelentéshor-
dozói a mi kultúránkban (pl. tükör, fekete macska, 
pók, péntek tizenharmadika, lóhere, asztal sarka 
stb.). Plakátot készítenek, majd egy-egy képviselő 
bemutatja az elkészült munkát a táblánál.

15 perc

Együttműködés
Rendszerező képesség

Kooperatív tanulás 
– plakát

Csomagolópapír, 
színes filctollak 
vagy ceruzák
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók kiscsoportokat alakítanak. Minden cso-
port előad egy olyan szituációt, amelyben valami-
lyen babonához, hiedelemhez kapcsolódó mozza-
nat van (fekete macska átszalad az úton, négylevelű 
lóherét talál valaki, növényekhez vagy állatokhoz 
fűződő képzetek stb.). A tanulók nem beszélnek, 
de használhatnak zenét, énekelhetnek, ritmussal 
kísérhetik a jelenetet.

15 perc

Kreativitás
Együttműködés
A másik megértésének 
kifejezése

Csoportmunka 
– némajáték

II/b Mivel magyarázzuk?

A A tanulók megpróbálják megmagyarázni, hogy mi 
lehet az oka, miért alakulnak ki a különböző kép-
zetek egyes tárgyakkal, növényekkel, állatokkal 
kapcsolatban. Mióta vannak ilyenek, mihez kap-
csolhatók, mi lehet az eredetük, ma is vannak-e 
hiedelmeink, képzeteink.

10 perc

Szóbeli kommunikáció
Együttműködés cso-
portban

Kooperatív tanulás 
– szóforgó

B A csoportok szemléltető ábrát vagy illusztrációt 
(képsort) készítenek a babonák, hiedelmek szüle-
téséről, az egyes tárgyakhoz, növényekhez, álla-
tokhoz fűződő képezetek és viszony kialakulásá-
ról: hogyan, miért alakultak ki, léteznek-e mai, új 
formáik stb.

10 perc

Vizualizálás
Kifejezőképesség
Kombinatív képesség

Csoportmunka – pre-
zentáció, rajz készí-
tése

Csomagolópapír 
vagy rajzlap, szí-
nes ceruza, filctoll

P2 (A magyará-
zatokról)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/c Ki mennyire tartja magát babonásnak?

A A tanulók véleményvonalat alkotnak aszerint, ki 
mennyire tarja magát babonásnak. A különböző 
szakaszokhoz állókból csoportok alakulnak, akik 
majd megbeszélik, miért álltak éppen ahhoz az 
adott szakaszhoz.

10 perc

Önreflexió Egész osztály együtt 
– véleményvonal

Csoportmunka 
– megbeszélés

B A tanulók a babonákhoz, a tárgyaknak tulajdoní-
tott mágikus erőhöz kapcsolódó szólásmondáso-
kat gyűjtenek csoportokban, majd megbeszélik, 
miért tartják ezeket valamely babonához kapcso-
lódónak. 

10 perc

Önreflexió Csoportmunka 
– megbeszélés

II/d Mire való, mi lehet? Hétköznapi tárgyak

A A tanulók csoportokban megnézik a különböző 
kultúrákban használt tárgyak fotóit, és megpró-
bálják meghatározni az adott tárgy funkcióját: mi 
lehet, mikor és mire használhatják.

15 perc

Fantázia
Együttműködés

Kooperatív tanulás 
– kupactanács, szó-
forgó

D1 (Hétköznapi 
tárgyak)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók csoportokban rajzokat (lehetőség esetén 
fotókat) készítenek különböző tárgyakról, majd 
„mitológiát” alkotnak hozzájuk, azaz kitalálják, 
mire lehetne használni ezeket, milyen történetük 
lehet, miben és miért befolyásolhatná mindennap-
jaikat.

15 perc

Kreativitás
Együttműködés

Csoportmunka 
– feladatmegoldás

II/e Mire való, mi lehet? Szakrális tárgyak

A A tanulók csoportban olyan fotókat tanulmányoz-
nak, amelyeken valamilyen szakrális funkciót be-
töltő tárgy szerepel, ami a mi kultúránkban nem 
feltétlenül számít annak. Kitalálják, mit látnak a 
képen, van-e rajta ismerős tárgy, mire való, mire 
lehet használni. Ennek alapján kitöltik a tanár ál-
tal kiosztott táblázat megfelelő részeit.
Ezután a tanár kiosztja a fotókhoz tartozó ismerte-
tő szövegeket, amelyeket a tanulók önállóan elol-
vasnak és értelmeznek. Összevetik korábbi tippje-
iket az olvasottakkal.
Közösen kitöltik a táblázat megfelelő részét (más 
színű tollal, mint előzőleg).

30 perc

Fantázia
Szövegértés
Együttműködés cso-
portban

Csoportmunka 
– feladatmegoldás

Önálló munka 
– szövegfeldolgozás, 
ellenőrzés
Csoportmunka 
– feladatmegoldás

D2 (Szakrális tár-
gyak)

D3 (Mi mire 
való?)

D4 (Mi van a fotó-
kon?)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók olyan tárgyak fotóit tanulmányozzák 
párban, amelyeken valamilyen szakrális funkciót 
betöltő tárgy szerepel, amely a mi kultúránkban 
nem feltétlenül számít annak. Kitalálják, mit lát-
nak a képen, van-e rajta ismerős tárgy, mire való, 
mire lehet használni. Ennek alapján kitöltik a ta-
nár által kiosztott táblázat megfelelő részeit.
Ezután a tanár kiosztja a fotókhoz tartozó ismerte-
tő szövegeket, amelyeket a tanulók önállóan elol-
vasnak és értelmeznek. Összevetik korábbi tippje-
iket az olvasottakkal.
Megbeszélik, hogy a feladat első részében mi alap-
ján próbálták kitalálni a képen látható tárgy funk-
cióját; miért szakrális vagy hétköznapi (esetleg 
mindkettő) egy tárgy; miért változhat a funkciója 
a különböző kultúrákban; miért nem tudhatjuk, 
hogy mit mire használnak a különböző kulturális 
közegekben.

30 perc

Fantázia
Együttműködés párban

Páros munka – fel-
adatmegoldás

Önálló munka – szö-
vegfeldolgozás, ellen-
őrzés

Páros munka – meg-
beszélés

D2 (Szakrális tár-
gyak)

D3 (Mi mire 
való?)

D4 (Mi van a fotó-
kon?)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a Valami neked

A Minden tanuló készít egy tárgyat, egy kabalát a 
csoport valamelyik tagjának (pl. annak, akivel 
együtt dolgozott, jól együttműködött). Lehet kö-
vet, fát, textilt, papírt vagy más alapanyagokat 
használni, de fontos, hogy valamiért legyen sze-
rencsehozó tárgy, amelynek mágikus erőt lehet 
tulajdonítani. Indokolja meg a készítő, vagy indo-
kolják meg az ajándékozottal együtt, hogy miért 
vélekednek így.
A tanulók a tárgy elkészülte után nevezik meg, 
hogy kinek adják a kabalát.

15 perc

Kreativitás
Más nézőpontjának 
elfogadása

Önálló munka – pro-
duktum készítése

Egész osztály együtt 
– ajándékozás, meg-
beszélés

Papír, fa, textil, kő 
stb., szerszámok

P3 (A tárgyak 
elosztása)

B Minden tanuló készít magának egy szerencseho-
zó, mágikus erővel felruházandó tárgyat, kabalát. 
Bemutatják a csoportokban egymásnak, és megin-
dokolják, miért érdekes számukra. A csoport tagjai 
kiegészítik szerencsehozó kívánságokkal, mondá-
sokkal, kérésekkel (miben hozzon szerencsét, az 
miért fontos stb.).

15 perc

Kreativitás
Önreflexió
Más nézőpontjának 
figyelembe vétele

Önálló munka – pro-
duktum készítése

Csoportmunka – be-
mutatás, megbeszélés

Papír, fa, textil, kő 
stb., szerszámok
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MELLÉKLETEK

P1 – Asszociációs játék

A játék a szabad, spontán képzettársításra épül, ezért a tanár biztas-
sa a tanulókat, hogy ne gondolkodjanak sokat, csak azt mondják, 
ami először eszükbe jut. 
Nem tévesztendő össze a feladat az asszociációs lánccal, amikor a 
tanulók egymást követve, az előzőhöz kapcsolódva asszociálnak. 
Ez asszociációs játék.

P2 – A magyarázatokról

A pedagógus mondja el a tanulóknak a feladat előtt, hogy ez nem 
tudományos kutatómunka, nem is kell megoldaniuk a kérdést, csak 
elgondolkodni rajta, és saját viszonyulásukat megbeszélni, össze-
gezni.
Amikor a tanulók elkészítik és előadják a babonának tartott, hie-
delemnek gondolt jelenségekről gondolataikat, véleményüket, va-
lószínűleg lesznek hasonló gondolatok, de egyéntől, csoporttól, is-
meretektől függő eltérések is. 
Magyarázza el a tanulóknak, hogy nem cél egyetlen válasz megta-
lálása, eldöntése, mert az ilyen jelenségekre ma is keresik a választ 
tudományos és nem tudományos körökben egyaránt. Van, amire 
találhatunk logikus magyarázatot, de sok dologra nem. A mai véle-
mények is eltérőek, tehát nincs egyetlen igaz, jó válasz. 

P3 – A tárgyak elosztása

A befejező, összegző feladatnál a tanulók kabalatárgyat készítenek 
és adnak egymásnak. Ügyeljünk arra, hogy mindenki kapjon va-
lakitől, és ne maradjon senki ajándékozó partner nélkül. Miközben 
az ajándékok készülnek, beszélje meg egyenként a tanulókkal, kié 
lesz az adott tárgy, és ha kimarad valaki, akkor kérje meg az érin-
tett tanulókat, hogy annak is adjanak.
Másik megoldás: a tanár maga is készít mágikus tárgyat (esetleg 
előre), és azt ajándékozza meg vele, aki nem kapott tárgyat társaitól. 
Amennyiben problémásnak találja ily módon a feladatot, inkább a 
szomszédok vagy az előzőleg párban dolgozók adják át egymás-
nak a tárgyakat, vagy egymás nevének kihúzásával kapják meg az 
ajándéktárgyakat.
Ne árulják el előre, ki kinek készíti a kabalát.




