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moDUvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fElDolgozás ElőKészíTésE

I/a A bizalom és bizalmatlanság, önbizalom jelentése

A A gyerekek a fogalmak jelentéséről, saját élmé--
nyekről beszélgetnek. Ki kiben bízik és miért, 
kiben nem és miért? Emlékeznek-e olyan folya--
matokra, amikor kialakult a kezdetben még nem 
létező bizalom? Bíznak-e önmagukban? Konkrét 
történeteket kérjünk olyan esetekre, amikor bíz--
tak magukban, és amikor nem.

15 perc

Kommunikatív kész--
ség
Gondolkodás
Figyelem
Önkifejező képesség

Frontális osztály--
munka – beszélge--
tő kör

B Irodalmi és filmélmények felidézése a bizalom--
ról. Kiben bízik a történet szereplője és miért? Ha 
nem bízik, miért nem? Milyen jelei vannak ezek--
nek a cselekedetekben?

15 perc

Kommunikatív kész--
ség
Gondolkodás
Figyelem
Önkifejező képesség

Frontális osztály--
munka – beszélge--
tő kör

A gyerekek által 
hozott mesék, 
könyvek

C Irodalmi, film- vagy saját élmények felidézése a 
bizalomról. Ezek bemutatása rövid jelenetekben 
kiscsoportokban.

15 perc

Figyelem
Önkifejező képesség
Dramatikus készségek

Csoportmunka, 
frontális osztály--
munka – dráma

A gyerekek által 
hozott mesék, 
könyvek
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I/b A fogalmak felismerése szituációk alapján

A A gyerekek borítékokban elhelyezett mondatokat 
kapnak. Párokban dolgoznak együtt. Felolvassák 
a mondatokat, közösen gondolkodnak a lehet--
séges szituációról, amelyben elhangozhattak. A 
gondolataikat megosztják a csoportban.

15 perc

Nyelvi helyzetek értel--
mezése, továbbgondo--
lása
Empátiás készség fej--
lesztése
Együttműködés
Figyelem

Kooperatív tanu--
lás – „beszéld meg 
párban – oszd 
meg!”

D1 (Mondatok) 
– páronként egy 
sorozat, borítékok--
ban

B A gyerekek borítékokban elhelyezett mondatokat 
kapnak. Megbeszélik, hogy milyen szituációkban 
hangozhattak el az adott mondatok. Kiválaszta--
nak egyet, majd jeleneteket alkotnak kiscsopor--
tokban, úgy, hogy a csoport minden tagja szere--
peljen a jelenetben. A jeleneteket bemutatják az 
osztálynak. 

15 perc

Figyelem
Önkifejező képesség
Dramatikus készségek

Csoportmunka, 
frontális osztály--
munka – dráma

D1 (Mondatok) – 
csoportonként egy 
sorozat, borítékok--
ban

C A tanár a táblára ír hét mondatot, a gyerekek 
választanak ezek közül. Egy-egy mondatból kiin--
dulva rajzot készítenek saját élmény vagy irodal--
mi, filmélmény alapján.

15 perc

Figyelem
Önkifejező készség

Vizuális alkotás P1 (Mondatok)
Tábla
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II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Bizalomjátékok

A A gyerekek szabadon párt választanak, majd fel--
váltva végrehajtják a bizalomjáték két változatát.
A játék után a párok elmondják egymásnak, 
hogyan érezték magukat vezetőként és vezetett--
ként. Aki szeretné, az osztállyal is megoszthatja 
érzéseit.

15 perc

Együttműködési kész--
ség fejlesztése
Önmegfigyelés
Érzések tudatosítása
Bizalom és biztonság 
felismerése, a helyzet 
tudatosítása 

Páros munka – 
dráma: vezetés 
párokban

Frontális osztály--
munka – beszélge--
tő kör

P2 (A bizalomjáték 
leírása)

B Közös rajzolás
A csoport tagjai párokat alkotnak. Minden pár 
kap egy papírt és egy ceruzát. A cél egy közös 
rajz megalkotása. Ketten fogják a ceruzát és úgy 
rajzolnak. Ne beszéljenek, csak a rajzon keresz--
tül kommunikáljanak. Az együttes rajzolást meg--
beszélés követi, amely magában foglalja a „mű” 
keletkezésének történetét is. 

15 perc

Együttműködési kész--
ség fejlesztése
Önmegfigyelés
Érzések tudatosítása.
Bizalom és biztonság 
felismerése, a helyzet 
tudatosítása

Kooperatív játék –  
rajzolás párban

Frontális osztály--
munka – beszélge--
tő kör

A/4-es rajzlap, 
ceruza

C Egyensúly-játék. 
A játék után elmondják, hogyan érezték magukat, 
mennyire tudtak beledőlni a helyzetbe, féltek-e, 
hogy elesnek. Kinek mi jutott eszébe a játékról? 
Aki szeretné, az osztállyal is megoszthatja érzé--
seit.

15 perc

Együttműködési kész--
ség fejlesztése
Önmegfigyelés
Érzések tudatosítása
Bizalom és biztonság 
felismerése, a helyzet 
tudatosítása

Páros munka – 
mozgásos játék

Frontális osztály--
munka – beszélge--
tő kör

P3 (Az egyensúly--
gyakorlat leírása)
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II/b Bizalom és bizalmatlanság élethelyzetekben lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika c. meséje alapján.

A A megalakult csoportok a meséből gyűjtsenek 
példát a bizalom meglétére vagy hiányára, önbi--
zalomra vagy önbizalomhiányra. A csoportok fel--
olvasnak egy választott részletet az osztály előtt.

30 perc

Szövegértés
Szövegértelmezés
Egymásra figyelés
Konszenzus
Empátia

Kooperatív tanulás 
– kerekasztal

A/4-es lap, filctoll
A mesekönyv 
(Lázár E.: Szegény 
Dzsoni és Árnika)

B A megalakult csoportok kiválasztanak a meséből 
egy részletet, ami a bizalomról vagy a bizalmat--
lanságról szól. Felkészülnek az előadására, majd 
azt is végiggondolják, milyen más viselkedési 
lehetősége lett volna a szereplőknek. Ezekből az 
ötletekből is mutassanak be néhányat!

30 perc

Szövegértés
Egymásra figyelés
Konszenzus
Elemzési készség
Empátia
Önkifejezés
Kreativitás

Csoportmunka, 
frontális osztály--
munka – dráma

A mesekönyv
(Lázár E.: Szegény 
Dzsoni és Árnika)

C A megalakult csoportok kiválasztanak olyan rész--
leteket Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika 
című meséjéből, amelyek a bizalomról vagy 
annak hiányáról szólnak. Ezt követően kiválasz--
tanak ezek közül egyet. A részlet kiválasztása 
után mindenki ír egy lehetséges változatot a jele--
netre, amelyben egy vagy több szereplő másho--
gyan viselkedik. Mihez vezetne ez? Ezután fel--
olvassák egymásnak, és összegyúrnak a négyből 
egy közös megoldást, amelyben mindenki ötleté--
ből felhasználtak valamit.

30 perc

Együttműködés
Elemzés
Önkifejezés
Szövegértés
Egymásra figyelés
Konszenzus
Empátia

Önálló munka

Kooperatív tanulás 
–kupaktanács

A mesekönyv
(Lázár E.: Szegény 
Dzsoni és Árnika)
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III. LEZÁRÁS ÖSSZEgZÉS, ÉRTÉKELÉS

A Visszajelzés arról, hogy hogyan érezték magu--
kat, hogyan tudtak részt venni a munkában, volt-
e számukra olyan helyzet, ami nehéz volt. Először 
mindenki saját magáról beszél, aztán egymás--
nak is visszajeleznek. Végül minden csoport 
kihangosíthatja a legfontosabb gondolatot.

15 perc

Kommunikatív kész--
ség
Gondolkodás
Figyelem
Önkifejező képesség

Kooperatív tanulás 
– szóforgó
Frontális osz--
tálymunka – 
csoportszóforgó

B Egyéni visszajelzések: „Legjobban éreztem 
magam  ma, amikor…” és „Kellemetlen volt ma, 
amikor…” mondatkezdések befejezésével.

15 perc

Kommunikatív kész--
ség
Gondolkodás
Figyelem
Önkifejező képesség

Frontális osztály--
munka – beszélge--
tő kör

C Csoportos dramatikus visszajelzés: hőmérő. A 
te rem ben hosszában kijelöljük egy „hőmérő” nul--
la pontját, pozitív és negatív irányát. A gyere--
kek ráállnak, attól függően, hogy hogyan érez--
ték magukat. Hátsó hang módszerrel más gyerek 
véleményét hangosíthatják ki.

15 perc

Dramatikus készségek Frontális osztály--
munka – drámape--
dagógia
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MELLÉKLETEK

P1 – Mondatok

– Csak benned bízom, elmondom a titkom. Ugye megőrzöd?
– Nem bízom senki másban, csak a barátomban.
– Olyan bizalmatlan volt velem!
– Becsaptál! Nem bízom többé benned!
– Sokat készültem rá, biztos sikerülni fog!
– Annyit gyakoroltam a matekot, nagyon tartok a dolgozattól. Biz--
tos ez se fog sikerülni!
– Elnézést, vigyázna a biciklimre, amíg bemegyek a boltba?

P2 – feladatleírás

A gyerekek szabadon választott párokat alkotnak. Az egyik lesz a 
vezető, a másik – csukott szemmel – a vak. A vezető teljes felelős--
ségének tudatában csupán két mutatóujjával érintve az előtte álló 
„vak” vállát, vezeti társát, lassan sétálva. Utána szerepcsere.
A folytatásban már érintés nélkül, szabadon sétál a vak, társa csak 
veszély esetén érinti, téríti el a veszélyes iránytól. Utána szerep--
csere.

P3 – Az egyensúlygyakorlat leírása

1. A gyerekek szabadon választott párokban egymásnak háttal 
állnak, hátukkal egymásnak támaszkodnak. A támaszt megőriz--
ve lassan leguggolnak, majd nyújtott lábbal leülnek. Majd a hát--
támaszt megőrizve lassan felállnak. Többszöri próbálkozásra van 
szükség a sikerhez. Körülbelül egy súlycsoportban legyenek a pár 
tagjai.

2. Egymással szemben állnak, olyan közel, hogy nagylábujjuk ösz--
szeér. Fogják egymás kezét, és lassan hátradőlnek erősen tartva 
egymást. Kinyújtják a kezeiket, majd lassan leguggolnak, aztán 
felállnak. Többször próbálkozzanak. Egy súlycsoportban legyenek 
a pár tagjai.




