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másság
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eltérô vélemények, másság – 3. évfolyam

Diákmelléklet
D1
Kérdések a játékhoz
(Találd meg azt, aki...!)
Találd meg azt, akinek a kedvenc évszaka a tavasz!

Találd meg azt, akinek ugyanaz a hobbija, mint neked!

Találd meg azt, akinek a legtöbb testvére van!

Találd meg azt, aki októberben született!

Találd meg azt, akinek kék zokni van a lábán!
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D2
Feladatok
1.

Osszátok szét a T. A.-ról szóló mondatokat!

2.

Szóforgóval ismertesse mindenki a saját mondatát!

3.

Osszátok szét a kérdéseket!

4.

Gondolja végig mindenki önállóan a választ!

5.	Szóforgóval ismertesse mindenki a kérdését és a választ! A többiek elfogadhatják
vagy pontosíthatják. (Ha van időtök, írjátok le, amiben megegyeztetek!)
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D2
Feladatok
1. Osszátok szét a T. A.-ról szóló mondatokat!
2. Szóforgóval ismertesse mindenki a saját mondatát!
3. Osszátok szét a kérdéseket!
4. Gondolja végig mindenki önállóan a választ!
5. Szóforgóval ismertesse mindenki a kérdését és a választ! A többiek elfogadhatják vagy
pontosíthatják. (Ha van időtök, írjátok le, amiben megegyeztetek!)
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D3
Vélemények és kérdések listája
Mondatok T. A.-ról:
Tomi, az öccse (5 éves): Nagyon szeretem, sokat játszik velem.
Enikő, a nővére (11 éves): Jókat szoktunk beszélgetni, csak akkor haragszom rá, ha hozzányúl a dolgaimhoz, és nem teszi vissza a helyére.
Apukája: Nagyon szorgalmas, okos gyerek.
Anyukája: Fordíthatna kicsit több időt a tanulásra. Figyelmes és segítőkész mindenkivel
szemben.
Tanító nénije: Osztálytársaival többnyire jó a kapcsolata, de komolyabb baráti kapcsolatai
még nem alakultak ki. Sokszor megsérti viselkedésével társait, amit később megbán.
Laci, a barátja: Nagyon szeretek náluk lenni. Mindig nagyon jókat játszunk, nem irigy,
mindig kölcsönadja a játékait, még az újakat is.
Lilla, a barátja: Mindig megmondja, mit csináljak, pedig én tudom, mit akarok.
Zoli, az osztálytársa: Sokat rajzolunk együtt, nagyon ügyesen rajzol.
Lilla anyukája: Úgy érzem, nincs jó hatással a lányomra, néha elég durván játszanak.
Palkó, az edzéstársa: Nem elég kitartó, hamar feladja a küzdelmet.

Kérdések:
Hányféle véleményt alkottak T. A.-ról?
Miért nem egyeznek ezek a vélemények?
Mit sportolhat?
Mit csinál szívesen T. A.?

