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diákmelléklet

D1 – Csoportfeladatok

1.
A kiválasztott közmondás alapján készítsetek egy rövid (2-3) perces rádióriportot a kép-
zeletbeli szomszédokkal, akik együttélésére jellemző a közmondás.
Válasszatok riportert, aki kérdez,
szerkesztőt (szerkesztőket), aki megfogalmazza a kérdéseket a csoport tagjaival közösen,
jegyzetelőt, aki leírja a kérdéseket,
szomszédokat, akik válaszolnak a kérdésekre!
Válasszatok időmérőt és szóvivőt!

2.
A kiválasztott közmondás alapján írjatok egy rövid párbeszédet a szomszédok között, 
egy elképzelt helyzetről. Közösen találjátok ki és fogalmazzátok meg a párbeszédet, és 
válasszátok ki a szereplőket, akik el is játsszák majd a jelenetet. 
Válasszatok időmérőt és szóvivőt, rendezőt, kellékest (aki a jelenthez szükséges kellékeket 
biztosítja, mint például fakanál, vagy kendő, kalap stb. használjatok szimbólumokat, 
 rajzokat)!  

3.
A kiválasztott közmondás jelentését mutassátok be egy csomagolópapíron rajzban! 
 Beszéljétek meg közösen a közmondás jelentését! Döntsetek abban, hogy mi mindent 
 lehet belőle vizuálisan ábrázolni! Készítsétek el a rajzot! 
Válasszatok időmérőt és szóvivőt, jegyzetelőt, rajzolót vagy rajzolókat, tervezőt!

4.
A kiválasztott közmondásból kiindulva gyűjtsétek össze azokat az íratlan együttélési sza-
bályokat, normákat, amelyek véleményetek szerint a kellemes, békés szomszédsági együtt-
éléshez nélkülözhetetlenek – megvalósítják a közmondás tartalmát vagy megoldást jelen-
tenek a közmondásban is kifejeződő problémára. Készítsetek figyelemfelkeltő plakátot, a 
listátok alapján a kellemes szomszédsági életről!
Válasszatok időmérőt és szóvivőt, rajzolókat, a szövegek megfogalmazóit, reklámszak-
embert!

D2 – Megfigyelési szempontok

Riport, párbeszéd esetén:
Ki milyen szerepet játszott?
Melyek voltak a jellegzetes gesztusok, mondatok, egyéb jelzések, amelyek felismerhetővé 
tették a szerepet?
Mennyire volt életszerű a játék?
Új közmondás választása esetén: milyen közmondást jelenítettek meg a játékban?
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Vizuális ábrázolás esetén:
Milyen jelek, szimbólumok utalnak a közmondás tartalmára? Hogyan, milyen eszközök-
kel fejezi ki a plakát a közmondás tartalmát? (Színek, az ábrázolt alakok vagy jelek viszo-
nya stb.)
Új közmondás választása esetén: Milyen közmondást jelenítettek meg a plakáton?

Egyet tudtok-e érteni az összegyűjtött szabályokkal?
Kiegészítenétek-e valamivel a szabályok listáját?
Új közmondás választása esetén: Milyen közmondásból indultak ki a szabályalkotók?

D3 – Hogyan érzed magad a szomszédságban, lakóhelyed környezetében? – 
Tématáblázatok

emBeri KAPCSOlATOK A SzOmSzÉDSágUNKBAN
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SzOmSzÉDSágUNK ÉPÍTeTT KÖrNYezeTe
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SzOmSzÉDSágUNK TermÉSzeTi  KÖrNYezeTe

 

D4 – Szempontok az akcióterv elkészítéséhez

Először gyűjtsétek össze ötleteiteket, javaslataitokat, majd rangsoroljátok azokat a meg-
valósíthatóság alapján! Használjátok a táblázatot!
Ti mindenen változtatnátok? Hogyan? 
Gyűjtsétek össze ötleteiteket!
Egy megvalósítható ötletet válasszatok ki!
Készítsetek tervet! 
Csoportonként készítsétek el akciótervetek plakátját! Gondoljatok egyéni feladatokra a 
közös akcióban. Ki mit vállalna a csoport tagjai közül, hogy eredményes, sikeres legyen  
a vállalásotok? 
Rajzokkal, térképpel, humorral tegyétek látványossá, érdekessé!
Cseréljétek a szerepeket!
Használjátok a kikészített anyagokat, táblázatokat!
Figyeljetek az időbeosztásra!
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D5 – Táblázat az ötletgyűjtéshez

A SzOmSzÉDSági egYÜTTÉlÉST jAVÍTÓ ÖTleTeK

Ö T l e T e K
megVAlÓ
SÍTHATÓ

nEm
megVAlÓ
SÍTHATÓ
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D6 – Az akció kidolgozása: mit változtatnánk? Mit javítanánk? Hogyan?

mit tartalmaz a téma, Az AKCiÓ részle
teiben? 

mi lenne az ideális megoldás? 

milyen akadályokra lehet számítani? Kinek mi a teendője, feladata? 

D7 – Megfigyelési szempontok az akciótervhez

Milyen problémákra nyújt megoldási javaslatot az akcióterv?
Kinek, kiknek a részvételére van szükség a terv megvalósításához?
Milyen eszközökre, erőforrásokra van szükség a terv megvalósításához?
Figyelembe vették-e ezeket az akcióterv készítői?
Szerintetek mennyire reális egy ilyen terv megvalósítása?




