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moDUlvÁzlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek
Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngoláS, A fElDolgozáS ElőKéSzíTéSE

I/a felvetések a bizalomról

A Minden csoport kap egy borítékot.
A gyerekek az ablak módszer segítségével leírják, 
hogy a borítékban talált mondat milyen érzelmedd
ket, milyen szituációkat idéz fel bennük. 

7 perc
Minden csoport felolvassa a kifejezéseket, illetve 
a közös véleményt. 

3 perc

Önkifejezési készség
Véleményalkotási készdd
ség 

Kooperatív tanulás 
– ablak

Frontális oszdd
tálymunka – 
csoportszóforgó

D1 (Mondatok és 
Utasítás a feladatdd
hoz) – csoportondd
ként 1 mondat 
borítékban
 
Csoportonként egy 
ív csomagolópapír
Írószerek (filcek)

B Beszélgető kör a bizalomról. A diákok nagy kördd
ben helyezkedjenek el székeken, így beszélget az 
osztály.

10 perc

Önkifejezési készség
Véleményalkotási készdd
ség

Frontális osztálydd
munka – beszélgedd
tő kör

P1 (Kérdések)

C „Körök, melyek megtartanak”
10 perc

Együttműködés: feledd
lősségvállalási készség

Csoportmunka – 
dráma: bizalomdd
játék

P2 (A játék leírása)
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I/b értelmezés

A Az egymás melletti csoportok plakátot cserélnek. 
A másik csoport által összegyűjtött értelmezésedd
ket, érzéseket egy 2 perces szituációba, jelenetbe 
ágyazva megjelenítik. A bemutatás előtt a narrádd
tor bemutatja a szereplőket, a helyszínt, és ha kell, 
az előzményeket. 

A csoportok bemutatják a jeleneteket.
20 perc

Beszédkészség
Alkotókészség
Érzelmi kommunikádd
ció

Csoportmunka – 
dráma

B A csoportok elfoglalják az asztaluknál a helyüdd
ket.
A beszélgető körben hallottakról előbb az ablak 
keretére írják le a saját érzéseiket, véleményüket, 
majd összegeznek. Amiben megegyeznek, az az 
ablak közepére kerüljön!
Minden csoport felolvassa a közösen megalkotott 
összesített véleményt. 

10 perc

Önkifejezés
Véleményalkotás
Együttműködés

Kooperatív tanulás 
– ablak

Frontális oszdd
tálymunka – 
csoportszóforgó

Csomagolópapír
Írószerek (filcek) 
csoportonként

C „Érzelmek begyűjtése” – az osztály beszélget 
a bizalomjáték keltette érzésekről. „Mit éreztél 
akkor, amikor az első körben tartottak a társaid? 
Mit éreztél a többi körnél, amikor megtartottak a 
társaid? Voltde különbség? Ha volt, miért alakult 
ki benned bizonytalanság vagy éppen az ellenkedd
zője: a teljes biztonság érzése?” 

6–10 perc

Érzelmi kommunikádd
ció

Frontális osztálydd
munka – beszélgedd
tő kör

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA
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II/a – „Az úgy volt…..”

A A mű most megismert fejezeteinek felelevenítése 
kérdések segítségével. Mindenki kap egy kérdésdd
sort, majd felírja a válaszait. Ha készen van, megdd
kapja a megoldólapot az önellenőrzéshez, pontodd
záshoz. 

5 perc

Emlékezet
Reális önértékelés

Önálló munka D2 (Pontgyűjtő 
kérdések)
D3 (Pontgyűjdd
tő kérdések, 
megoldólap)

B A mű most megismert fejezeteinek felelevenítése 
kérdések segítségével csoportmunkában. Minden 
csoport kap egy kérdéssort, közösen megkeresik 
rá a válaszokat, leírják, majd a megoldólap segítdd
ségével ellenőrzik, pontozzák megoldásaikat.

5 perc

Együttműködés 
Elfogadás
Konszenzus

Kooperatív tanulás 
– kerekasztal

D2 (Pontgyűjtő 
kérdések)
D3 (Pontgyűjdd
tő kérdések,  
megoldólap)

II/b Bizalomtérkép

A Minden csoport ugyanazokat a neveket kapdd
ja meg a regény szereplői közül. Az eddig olvadd
sottak alapján meg kell alkotniuk egy bizalomdd
térképet az alapján, hogy ki kivel van bizalmas 
viszonyban. A személyek közötti kapcsolati hálót 
rajzolják le!
A végén körbejárnak, megnézik egymás bizalomd
térképeit.

15 perc

Viszonyítási készség
Tudatosság
Döntéskészség

Kooperatív tanulás 
– kupaktanács

Kooperatív tanulás 
– képtárlátogatás

D4 (Bizalomtérkép 
személyei) – csodd
portonként egy 
sorozat, borítékokdd
ban
Csomagolópapír

P3 (A bizalomtérdd
képhez)
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II/c legyőzhető a távolság? – Saját bizalomtérkép készítése

A A gyerekek most a saját életük szereplőit veszik 
számba, a saját bizalomtérképüket készítik el. 
Egyéni elmélyülést kíván ez a feladat.
„Kikben mennyire bízol meg? Most Te legyél a 
bizalomtérkép központi alakja! Gondold végig, 
mit kellene tennie annak, aki a bizalomtérkép 
szélén áll!”
Önkéntes vállalkozók bemutatják a térképeiket, s 
annyi gondolatot osztanak meg a hallgatósággal, 
amennyit szeretnének.

10 perc

Viszonyítási készség
Tudatosság
Döntésképesség
Önmegismerés

Önálló munka Írólap vagy rajzlap

II/d Bizalmi kapcsolatok a regényben

A Minden csoport kap egy borítékot, amelyben idédd
zetek vannak. A csoport feladata, hogy az idézet 
alapján írják az idézet mellé, hogy milyen bizalmi 
helyzetben vannak a szereplők egymással, csak 
az idézet szavait figyelembe véve.
A csoportok megtekintik egymás munkáját.

15 perc

Viszonyítási készség
Érvek meghallgatásádd
nak, felhasználásának 
képessége
Vitakészség 
Döntésképesség

Kooperatív tanulás 
– felfedező riporter

Kooperatív tanulás 
– képtárlátogatás

D5 (Idézetek)
D6 (Utasítás a feldd
adathoz)
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II/e Bízzál bennem!

A A gyerekek írólapra vagy füzetbe dolgoznak. 
Olyan tulajdonságaikat gyűjtik össze, amelyek 
meggyőzik a többieket arról, hogy benne meg 
lehet bízni. Ha gyengeségeik vannak, azokat is 
összegyűjthetik, azzal kiegészítve, hogy hogyan 
változtatnának rajtuk annak érdekében, hogy 
jobban megbízzanak bennük.

Beszélgetés arról, hogy mennyire volt könnyű 
vagy nehéz leírni a gondolataikat magukról.
 
A beszélgetés után kérjük meg a gyerekeket arra, 
hogy adják át megőrzésre a lapjukat annak, akidd
ben megbíznak, hogy megőrzi a lapjukat.

12 perc

Önismeret
Önértékelés
Önbizalom

Önálló munka

Frontális osztálydd
munka – beszélgedd
tő kör

Írólap vagy füzet

III. Az új TARTAloM öSSzEfoglAláSA, EllEnőRzéS éS éRTéKEléS

A A gyerekek egy 10des skálán megjelölik, hogy 
mennyire tartják fontosnak életükben a bizaldd
mat.

3 perc

Önmegismerés
Önkontroll
Önértékelési késztetés

Önálló munka P4 (Feladatleírás)
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B A csoportok a II/a B feladatban együtt keresték 
meg a kérdésekre a válaszokat.
A tanulók értékeljék, hogy mennyire tudtak érvédd
nyesülni a feladat megoldása során!
Meghallgattákde a csoport tagjai a véleményüdd
ket?
A csoporton belül történjék meg az értékelés, 
majd egy szószóló hangosítsa ki a legfontosabb 
gondolatokat.

5–10 perc

Önmegismerés
Önkontroll
Önértékelési késztetés
Együttműködés

Kooperatív tanulás 
– szóforgó

Frontális osztálydd
munka – csoportdd
forgó
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MELLÉKLETEK

P1 – Kérdések

Mit jelent számodra az, hogy bizalom?
Kikben tudsz megbízni?
Tudszde minden esetben számítani arra, akiben megbízol? 
Miért alakult ki benned a bizalom érzése, vande oka?
Mennyi időre van szükség a bizalom kialakulásához?
Mitől rendül meg a bizalmad? Mi fontos számodra ahhoz, hogy 
meg tudd tartani más iránt a bizalmad?
Mi a bizalom alapja számodra?
Fontos neked, hogy bízzanak benned?
Miért fontos? Mit érsz el vele? Elérsz vele valamit? Teszel valamit 
annak érdekében, ha fontos, hogy benned bízzanak?

P2 – A játék leírása (bizalomjáték)

Minden gyereknek adjunk egy számot 1dtől 4dig (vagy 1dtől 5dig)! 
Az azonos számú gyerekek alkossanak egydegy kört, ahol legalább 
6 gyerek álljon. Egy a gyerekek közül álljon a kör közepére, kössük 
be a szemét. A többiek nyújtsák ki a kezüket! Érezze a bekötött szedd
mű gyerek, hogy bármerre dől, megtartják! Kezdjen el dőlni erre, 
majd arra!
Álljon új szereplő a kör közepére!
Változtassunk a körök összetételén is!

P3 – A bizalomtérképhez

A regényben szereplők egymáshoz való viszonyát, ha nem is a tedd
kergők térképe alapján, de fel lehet térképezni. A középpontban 
Harry Potter áll. Hozzá képest kell elhelyezni az eddig alkotott 
véleményünk alapján a megadott szereplőket. Érdemes lesz megdd
figyelnünk majd a későbbiekben, hogy a szereplők helyzete váldd
tozikde a térképeken. Éppen ezért ezt a térképet elrakjuk, és egy 
későbbi időpontban a regény más fejezeteinél elővesszük.

P4 – feladatleírás

Az órán összegyűjtött pontok azt mutatják, hogy a fejezetek tardd
talmát mennyire ismerik a gyerekek. (II/a) Feltérképeztük, hogy 
a szereplők mennyire bíznak meg egymásban. A tanulók feladata 
csak annyi, hogy egy 10des skálán fejezzék ki, mennyire sikerült 
felkelteni a figyelmet a bizalom fontosságára, felismerésére. Tehát 
1–10dig válasszanak egy számot, és a táblára felírt számok alá húzdd
zanak egy strigulát.




