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SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

3. ÉVFOLYAM

A LEgSZEbb hÁZ

A modul szerzôje: Szabolcs Csilla
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MODuLVÁZLAT

Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a Iskolába menet…

A A tanulók előzetes feladatot kapnak a modul kezdése 
előtt 1 héttel. Két feladat közül választanak.

Az érdeklődés 
felkeltése
Szövegalkotás
Véleményalkotás

Egyéni munka 
– ábrázolás  
– szövegalkotás

P1 (Iskolába 
menet…)

I/b nekem tetszik…

A A vállalkozó tanulók bemutatják az előzetesen 
elkészített feladatukat.
A kérdéseket tesznek fel a munkával kapcsolatban.

10 perc

Verbális kommunikáció
Figyelem
Elfogadás

Frontális munka 
– bemutatás

P2 (Milyen egy 
szép ház?)

B A tanulók az előzetesen megbeszéltek szerint behoz-
nak valamit az osztályba, ami számunkra szép, és 
valamit, ami szerintük csúnya. Ezeket bemutatják a 
többieknek, és elmagyarázzák, miért választottak így.

10 perc

Verbális kommunikáció
Elfogadás
Véleményalkotás- és 
elfogadás

Frontális munka 
– bemutatás

A tanulók 
által behozott 
tárgyak

P3 (Nekem 
tetszik!)
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I/c Az ízlések különböznek

A A tanulók a teremben sétálnak. A tanító szóbeli 
utasítást ad, majd tapsra a tanulók beállnak az 
utasítás szerint.
Séta: tapsra álljon, mintha csodálkozna, utálkozna…

5 perc

Érzelmek kifejezése
Non-verbális 
kommunikáció

Frontális munka  
– térkitöltő 
érzelmekkel

P4 (Érzelmek)

B A tanulók a tanító utasítása szerint beállnak a körbe.
5 perc

Információrendszerezés
Véleményalkotás

Frontális munka 
– játék

P5 (Álljon be, 
aki…)

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a lakóház vagy épület?

A A tanulók 4 részre vágott képeket húznak. A tanító 
jelére némán megkeresik azokat a társaikat, akikkel 
egy egész képet tudnak kirakni. Velük egy csoportot 
alakítanak, és választ keresnek a kapott kérdésekre.
A csoportok beszámolnak a megbeszéltekről.

15 perc

Verbális kommunikáció
Szintetizálás
Szabálytartás

Kooperatív tanulás 
– mozaik
– megbeszélés

– csoportszóforgó

4 részre vágott 
képek

P6 (Keresd 
a társaid!)

B A tanító kihelyezi az asztalokra a képeket, a gyerekek 
pedig kiválasztják a nekik legjobban. tetsző épületet/
lakóházat.
A további lépések megegyeznek az A feladatban 
leírtakkal.
4 fős csoportot alakítanak, és választ keresnek 
a kapott kérdésekre.
A csoportok beszámolnak a megbeszéltekről.

15 perc

Választás
Döntés
Megbeszélés
Véleményalkotás
Verbális kommunikáció

Frontális munka 
– csoportalakítás

Épületeket, ill.  
lakóházakat 
ábrázoló képek

P7 (Melyik 
tetszik?)
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/b Amit most szépnek találsz…

A A csoportok 5-6 épületet ábrázoló képet kapnak. 
Közös megbeszéléssel kiválasztják azt, amelyik 
mindenkinek, vagy a legtöbb gyereknek tetszik. 
Megbeszélik, hogy miért tetszik nekik. Ezt a többi 
csoporttal is megosztják. Közösen megnézik, hogy 
ha egymás mellé építenék ezeket a házakat, akkor is 
tetszenének-e.
Majd a csoportok a saját képüket felragasztják egy 
papírra, és a megrajzolják, milyen környezetet 
képzelnek el köré.

20 perc

Esztétikai érzék
Véleményalkotás, 
-elfogadás
Vita

Csoportmunka 
– megbeszélés

– vita

– képkiegészítés

Csoportonként 
5-6 kép 
épületekről

P8 (Amit 
most szépnek 
találsz…)

II/c épületalkotás együtt

A A csoportokban minden tanuló azonos stílusú 
megkezdett ház rajzát kapja. Grafitceruzával 
mindenki kiegészíti a saját képét.
Minden gyerek előveszi a kedvenc színes ceruzáját, 
és a saját képén kiszínezi a ház egy kis részletét, majd 
a képet továbbadja a tőle jobbra ülő csoporttársának. 
A lapok addig mennek körbe, míg a képek teljesen 
elkészülnek.
A csoportok megbeszélik, hogy milyennek látják 
most a képüket.
Ezután a tanulók elmondják a véleményüket.

20 perc

Finommozgás,
Rész–egész,
Kifejezőkészség,
Beszédkészség,
Szókincs,
Figyelem,
Emlékezet,
Kreativitás

Egyéni munka 
– ábrázolás

– színezés

Csoportmunka 
– megbeszélés

Kooperatív tanulás 
– beszélgetőkör

Mindenkinek 
a kedvenc 
színes ceruzája

P9 (Épületeket 
ábrázoló 
képek)
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Tevékenységek – az időtartam megjelölésével
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

III. Az Új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a Ilyen a legszebb ház…

A A tanulók lerajzolják vagy lefestik az általuk 
legszebbnek tartott házat.
Az elkészült munkákat kiállítják, és közösen 
megnézik.

20 perc

Önkifejezés
Kreativitás
Ábrázolás

Egyéni munka 
– ábrázolás
Kooperatív tanulás 
– képtárlátogatás

Rajzlap, 
rajzeszközök, 
gyurma-
ragasztó

P10 (Ilyen 
a legszebb 
ház…)

B A csoportok gyufásskatulyákból vagy nagy 
dobozokból ragasztással, festéssel házat építenek.
Az elkészült munkákat kiállítják, és közösen 
megnézik.

30 perc

Kreativitás
Együttműködés
Esztétikai érzék

Csoportmunka 
– közös alkotás
Kooperatív tanulás 
– képtárlátogatás

gyufás-
skatulyák, 
mindenféle 
dobozok

III/b Azt tanultam ma…

A A tanulók mondatbefejezéssel értékeli egymás 
munkáit.
Én ma azt tudtam meg egyik társamról…
Én abba a házba költöznék be…

5 perc

Önismeret
Véleményalkotás
Véleményelfogadás

Frontális munka 
– értékelés mondat-
befejezéssel
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P1 ISKOLÁbA MENET

A feladatot a modul megtartása előtt egy-két héttel adjuk ki, hogy 
a gyerekeknek legyen idejük a megfigyelni a környezetüket, elvé-
gezni a gyűjtőmunkát.
Két feladat közül választhatnak:
Figyeld meg iskolába jövet az épületeket, válaszd ki, melyik tetszik 
neked a legjobban! Készíts róla rajzot, és írd le, milyennek látod! 
A választásodat indokold!
Magazinokban, újságokban keress képeket a házakról! Válaszd ki 
közülük azt, amelyik a legjobban tetszik, írd le, miért azt a házat 
választottad! A többi képet is hozd be az iskolába!
Jó lehetőség, ha sikerül közösen elmenni a gyerekekkel megnézni 
a környék házait. Így a helyszínen beszélgethetünk velük az épüle-
tekről: melyik ház miért tetszik, vagy miért nem tetszik nekik (szín, 
forma, állapot, stílus, alapanyagok, környezet stb.). Ezzel felhív-
hatjuk a figyelmüket olyan szempontokra is, amelyekre maguktól 
nem biztos, hogy figyeltek volna. A sétára a délutáni napközi vagy 
egy olvasásóra a legalkalmasabb.

P2 MILYEN EgY SZÉP hÁZ?

A vállalkozó tanulók bemutatják az otthon elkészített munkájukat. 
Meghallgatnak néhány fogalmazást, majd arról beszélgetünk, hogy 
kinek mit jelent a szó: szép. A legfontosabb szavakat felírhatjuk szó-
kártyára, és kitehetjük a táblára.

Fontos, hogy kiderüljön: a szépség nem mindenki számára ugyan-
azt jelenti.

P3 nEKEM TETszIK!

A behozott dolog bármi lehet: virág, ruha, kép, játék, tárgy, akár egy 
szó is. Érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy a többiek meny-
nyire értenek egyet a választással. Beszéljük meg, mi lehet ennek 
az oka!

P4 ÉRZELMEK

A tanító a következő utasításokat adhatja:
Állj meg úgy, mintha

csodálkoznál,
meglepődnél,
valami nem tetszene,
valamire nagyon vágynál,
utálatos dolgot látnál,
kedvenc édességedet ennéd,
nagyon csúnyát látnál,
boldog lennél (stb.)!

Egy-egy utasítás után megállhatunk, megnézhetjük a többieket. Az 
utasítások még tetszés szerint bővíthetőek.

MELLÉKLETEK
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P5 ÁLLjON bE, AKI

Különböző utasításokat adunk, amik arra vonatkoznak, hogy ki mi-
lyen házakat tart szépnek, kívánatosnak. Ehhez a feladathoz hasz-
náljuk az előző modulokban tanult ismereteket.
Lehetséges utasítások:
Álljon be a körbe, 

akinek az emeletes házak tetszenek!
aki szívesen élne rönk/faházban!
aki szereti a régi házakat!
aki szívesen lakna kertes házban!
akinek a modern házak tetszenek!
akinek tetszenek a kis tornyok a házon!
aki szívesen lakna nádfedeles házban! Stb.

P6 KEREsd A TáRsAId!

Képek: szka103_05_01, szka103_05_02, szka103_05_03,  
szka103_05_04, szka103_05_05

Annyi különböző korú, stílusú és funkciójú épületet (vasútállomás, 
családi ház, gyógyszertár, kastély, társasház, sátor stb.) ábrázoló ké-
pet, ahány csoportot akarunk, 4 részre vágunk, és a darabokat szét-
osztjuk a gyerekek között. Az a 4 gyerek alkot egy csoportot, akik-
nél az ugyanazt az épületet ábrázoló kép egy-egy darabja van.
Az összeillesztés után a csoportok választ keresnek a következő 
kérdésekre:

Mire használják ezt az épületet?
Tetszik-e a csoporttagoknak?
Mikor épülhetett?
Mit változtatnának rajta?

A kérdéseket papíron adjuk oda, vagy írjuk fel a táblára.

A beszélgetés után minden csoportból egy-egy gyerek beszámol a 
többieknek a saját csoportjukban megbeszéltekről. A csoporttársak 
kiegészíthetik a szószólójuk beszámolóját, és véleményezhetik a 
többi csoportéit is.

P7 MELYIK TETSZIK

Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy kinek melyik kép tetszene a 
legjobban, akkor a B feladat szerint alakuljanak meg a csoportok. 
Ugyanazokkal a képekkel dolgozunk, mint az előző feladatnál. Egy 
csoportban csak 4 gyerek lehet. Ha egy csoportba sokan jelentkez-
nek, akkor azt a csoportot megoszthatjuk. Ha valamelyik csoportba 
senki sem jelentkezik, akkor beszéljük meg, miért nem választot-
ták az adott csoporthoz tartozó képet. A csoportok választ keresnek 
a következő kérdésekre:

Mi tetszett a legjobban a képen?
Mire használhatják az épületet?
Mikor épülhetett?
Mit változtatnának rajta?

A kérdéseket papíron adjuk oda, vagy írjuk fel a táblára.

A beszélgetés után minden csoportból egy-egy gyerek beszámol a 
többieknek a saját csoportjukban megbeszéltekről. A csoporttársak 
kiegészíthetik a szószólójuk beszámolóját, és véleményezhetik a 
többi csoportéit is.

P8 AMIT MosT széPnEK TAlálsz…

Ehhez a feladathoz gyűjtsünk minél több képet, csoportonként 
legalább 5 képre lesz szükség. Különböző korú, stílusú épületeket 
rakjunk egy csoportba, így adjuk oda a gyerekeknek.
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A csoportok válasszanak ki a képek közül egy olyat, amelyik a 
csoportban mindenkinek tetszik! Sikerült-e ilyet találni, s ha igen, 
akkor miért nyerte el mindenki tetszését? Csoportmegbeszélés, 
beszámoló, a választott kép bemutatása. Ezt választotta-e a többi 
csoport is? Ha nem, mi ennek az oka? Melyik volt, ami a legtöbb 
gyereknek tetszett?
Közösen megnézzük, hogy ha a csoportok által választott képeken 
látható épületeket egymás mellé építenénk, vajon milyen lenne az 
összkép (vita, megbeszélés), akkor is tetszenének ezek a házak.

P9 ÉPüLETALKOTÁS KÖZÖSEN

Képek: szka103_05_ 06, szka103_05_07, szka103_05_08

Minden csoportban minden gyerek megkapja egy azonos stílusú 
kép felét. Egyéni feladatok:
1.  Egészítsék ki a rajzot, de ne színezzék ki! (5 perc)
2.  Mindenki vegye elő a kedvenc színű ceruzáját, és színezze ki 

a kiegészített ház egy megadott részét, majd adja tovább a nála 

levő lapot a tőle jobbra ülő csoporttársának. A rajzok körbejár-
nak, így a választott színnel mindig egy ház más-más részét fog-
ják kiszínezni a tanulók. Ezt addig folytatják, míg az épületek 
teljesen színesek nem lesznek! (2-2 perc részenként)

Ezután a rajzok bemutatása és megbeszélése következik. A gyere-
kek elmondják a véleményüket a kész képekről. Ezt megtehetik 
mondatbefejezéssel is: Sok szépnek tartott dolog együttesen…
Végül értékeljük a csoportok munkáját. Mindenki rajzoljon egy 
olyan arcocskát, amilyen a hangulata volt a közös munka során. 
Utána mutassák föl a rajzot!

P10 ILYEN A LEgSZEbb hÁZ

Adjunk nagy (A3 vagy csomagolópapír) papírt, hogy részletesen 
kidolgozhassák a képet. Ha van lehetőség az iskolában számítógép 
használatára, akkor azon is megtervezhetik, kiszínezhetik a házat.
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szka103_05_02
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