
A világ gyerMeKei 3. 
tudod, hogy ki készítette?

A modul szerzője: Borbélyné Nagy éva
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moDUlváZlaT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngoláS, A fEldolgozáS ElőKéSzíTéSE (30–40 PERC)

I/a én és a munka

A Első lépés: a csoporttagok kitöltik a saját munka-
tapasztalataikra, a házimunkára vonatkozó táblá-
zatot.
Második lépés: a tanulók kiscsoportokban meg-
beszélik a csoporton belüli hasonlóságokat, kü-
lönbségeket az általuk végzett munka jellegéről és 
időtartamáról. Egy jegyző lejegyzi a megállapítá-
sokat.
Harmadik lépés: a csoportok összegzésként és 
értékelésként egy-egy szóvivő útján bemutatják 
egymásnak listáikat. Közös lista készül egy-egy ki-
jelölt írnok közreműködésével.

40 perc

Előzetes ismeretek fel-
idézése
Tapasztalatcsere
Rendszerező képesség
Kritikus gondolkodás

Kooperatív tanulás 
– kerekasztal, cso-
portszóforgó

D1 (Saját mun-
katapasztalat 
– házimunka)

A/3-as lap, toll, 
csomagolópapír, 
filctollak, kréták, 
ragasztószalag, 
gyurmaragasztó 

P1 (Saját munka-
tapasztalat…)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók nyári munkavállalási tapasztalataikat 
összegzik egy űrlap kitöltésével.
A tanulók kiscsoportokat alkotva megbeszélik a 
csoporton belül a nyári munkára vonatkozó ha-
sonlóságokat, különbözőségeket. A munkák jelle-
géről és időtartamáról összegzést készítenek, me-
lyet egy jegyző lejegyez.
Prezentáció: a csoportok bemutatják egymásnak 
tapasztalataikat. A csoportszóvivők felsorolják az 
összegzésben szereplő megállapításokat, munka-
formákat stb.
Értékelés: a csoportok röviden értékelik a tapasz-
talatokat, levonják következtetéseiket.

40 perc

Témára hangolás
Előzetes ismeretek fel-
idézése
Tapasztalatcsere
Információk rendsze-
rezése
Összefüggések meglá-
tása
Rendszerező képesség
Kritikus gondolkodás
Önértékelés

Önálló munka
Kooperatív tanulás 
– kerekasztal, cso-
portszóforgó

D2 (Saját mun-
katapasztalat 
– nyári munka)
A/3-as lap, toll, 
csomagolópapír, 
filctollak, kréták, 
ragasztószalag, 
gyurmaragasztó

P1 (Saját munka-
tapasztalat…)

II. új TARTAloM fEldolgozáSA – áRuCIKKEK éS gyERMEKMunKA (70–80 PERC)

II/a állításpárok

A A tanulók a tanár irányításával eljátsszák az „Állí-
táspárok” játékot.

10 perc

Figyelem
Együttműködés

Egész osztály együtt 
– játék

P2 (Állításpárok)
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II/b Az árucikk

A Minden második csoport kap a D3 mellékletből, a 
többiek a D4-ből. „Istenek eledele, a kakaó”, „Ka-
kaó és csokoládé”: a tanulók kiscsoportban felké-
szülnek kiselőadás megtartására. A csoporttagok 
önállóan tanulmányozzák az ismertető anyago-
kat, majd megbeszélik az olvasottakat, és közösen 
röviden megfogalmazzák mondanivalójuk lénye-
gét. A szóvivő kiselőadást tart az osztálynak, a cso-
porttagok pedig kiegészíthetik az elmondottakat.

15 perc

Témára hangolás
Előadói készség

Önálló munka – for-
rásfeldolgozás
Csoportmunka 
– megbeszélés
Frontális munka – ki-
selőadás

D3 (Istenek ele-
dele, a kakaó 
– forrásanyag)
D4 (Kakaó és 
csokoládé – for-
rásanyag)

P3 (Kakaó hab 
nélkül)

B „A futball története”: a tanulók forrásanyag segít-
ségével megismerkednek a futball történetével. 
Önállóan felkészülnek a kiselőadásra, majd sorso-
lással eldöntik, kik tartanak előadást.

20 perc

Új ismeretek feldolgo-
zása
Előadói készség

Önálló munka – for-
rásfeldolgozás

D5 (A labdarú-
gás története 
– forrásanyag)

II/c Ki dolgozik?

A A tanulók két csoportban különböző feladatokat 
oldanak meg munkalapok segítségével. 
Az A csoport a D6 és D8 melléklettel, a B csoport 
a D7 és D8 melléklettel dolgozik. A csoporttagok 
megbeszélik a mellékletek feldolgozását, a tanár 
segítségével elosztják egymás között a feladato-
kat. A tanulók felkészülnek a téma bemutatására.

30 perc

Kritikus gondolkodás
Elemzés
Összefüggések meglá-
tása
Empátia
Globális problémák 
megértése

Csoportmunka D6 (Gyerekmun-
ka)
D7 (Gyerekmun-
ka és kakaós 
problémák)
D8 (Kakaós 
problémák)
Világtérkép
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B A tanulók kiscsoportban megválaszolják a feladat-
lap kérdéseit különböző forrásanyagok segítségé-
vel.
A tanár a D9 és a D11 mellékletet, majd a D10 és 
D11, D12 mellékletet készíti elő és osztja ki páro-
sával, egy-egy csoportnak tehát kettőt. A tanulók 
a szakértői mozaik módszerével dolgozzák fel a 
forrásanyagokat.

20 perc

Globális problémák 
megértése
Empátia
Kritikus gondolkodás

Kooperatív tanulás 
– szakértői mozaik

D9 (Gyerekmun-
ka – Kerek-e a 
futball-labda? 1.)
D10 (Gyerek-
munka – Kerek-e 
a futball-labda? 
2.)
D11 (Kerek-e a 
futball-labda? 
– forrásanyag)
D12 (Gyerekek, 
labda, munka 
– képekben)
Világtérkép

II/d Prezentáció és értékelés

A A csoportok bemutatják az általuk feldolgozott 
szempontok alapján a témát és a kapcsolódó kér-
déseket, problémákat.
A csoportok megbeszélik a tanulságokat, a tanár a 
táblára jegyzi ezeket.

25 perc

Kommunikáció 
Mérlegelés
Elemzés
Összehasonlítás
Viszonyítás

Frontális osztály-
munka – prezentáció, 
megbeszélés
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B A csoportok beszámolnak egymásnak a feldolgo-
zott információkról. A szóbeli közléseket illuszt-
rálják is (prezentáció).
Az ugyanazt a forrásanyagot feldolgozó csopor-
tok egységes dokumentációvá szerkesztik össze 
dokumentumaikat, majd kifüggesztik a falra vagy 
a táblára. Közben a tanár vagy a többi csoporttag 
kérdéseket tehet fel az egyes csoportoknak.

35 perc

Kommunikáció
Rendszerező képesség
Elemző képesség
Összefüggés-kezelő 
képesség

Kooperatív tanulás 
– csoportszóforgó
Frontális osztálymun-
ka – megbeszélés

III. Az új TARTAloM öSSzEfoglAláSA, EllEnőRzéS éS éRTéKEléS

III/a gyermekmunka elleni világnap – június 2.

A A tanár csomagolópapírt függeszt ki, amelyre a 
tanulók felírják a döntéshozóknak szóló, általuk 
legfontosabbnak tartott üzeneteket és javaslatokat 
a gyermekmunka megszüntetése érdekében. Rö-
viden kell fogalmazniuk!
Az osztály közösen áttekinti az üzeneteket, majd 
a tanulók kiemelik a világos, érthető és rövid üze-
neteket. A tanár rákérdez azokra, amelyek nem 
egyértelműek. Természetesen a tanulók is kérdez-
hetnek.
Végül mindenki még egyszer áttekinti az „üzenet-
falra” került gyermekmunka-ellenes mondatokat.

20 perc

Összefüggés-kezelő 
képesség
Kombinatív képesség
Empátia

Önálló munka
Egész osztály együtt 
– beszélgetőkör

Csomagolópapír, 
színes filctollak, 
ragasztószalag, 
gyurmaragasztó

P4 (Üzenetfal)

B A tanulók beszámolnak arról, hogy milyen érzé-
seik, gondolataik támadtak a téma feldolgozása 
közben. Röviden értékelik munkájukat.

20 perc

Figyelemfelkeltés
Érzékenyítés
Tevékenységre serken-
tés

Egész osztály együtt 
– megbeszélés
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Tanári mellékleTek
P1 SAjáT MunKATAPASzTAlAT – házIMunKA, nyáRI MunKAVállAláS

1. Az egyéni munkatapasztalatok feltérképezése és megbeszélése sok hasznos információt árul el a tanulókról.
2. A két változat közül azzal dolgozzon, amelyik közelebb áll a tanulócsoporthoz. Abban a közösségben, ahol akadnak nyáron is dolgozó 

tanulók, érdemes a nyári munkavállalás témájával űrlap segítségével foglalkozni. 
3. Elképzelhető olyan változat is, hogy mindkét lapot használják. Ebben az esetben úgy alakítsa ki a csoportokat, hogy egy csoportba ke-

rüljenek azok, akik nyáron is (akár rendszeresen, akár alkalmilag) dolgoztak már, és külön azok, akik a házimunkában vesznek részt.

P2 állíTáSPáRoK

1. Az osztályban végezzen gyors közvélemény-kutatást. 
2. A tanulók álljanak fel, és az utasításnak megfelelően mozogjanak a terem különböző pontjai között. 
3. Mondjon két állítást, és jelölje meg azt a két sarkot vagy helyet a teremben, ahová a tanulóknak állniuk kell annak megfelelően, hogy 

ők melyik állítást érzik magukra érvényesnek. 
– Álljon az „A” sarokba az, aki nem szereti a kakaót, és a „B” sarokba, aki szereti.
–  Álljon az ablak elé, aki a sötét kakaót kedveli, az ajtó elé pedig az, aki a Nesquick kakaót issza szívesebben.
– Alakítsanak kört azok, akik az étcsokoládét szeretik, és másik kört azok, akik a tejcsokoládét. 
– Csokoládémárkák alapján is alkothatnak csoportokat. 

Megjegyzés: miután a tanulók elhelyezkednek a nekik megfelelő helyen, érdemes néhányukat megkérdezni a következőkről: Milyen 
gyakran iszik kakaót vagy csokoládét? Mikor szokta inni? Ki készíti el? Mindig van-e otthon csokoládé, vagy csak különleges alkalmakra 
(névnap, születésnap stb.) kap ajándékba?
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P3 KAKAó hAB nélKül?
Tanulói kiselőadás az „Istenek eledele, a kakaó” (d3) és a „Kakaó és csokoládé” (d4) című forrásanyagok 
segítségével

A két forrásanyag tanulói előadás formájában történő feldolgozása egyrészt a témára való ráhangolódást, másrészt ismeretátadást, har-
madrészt az előadói készségek fejlesztését szolgálja. 
Az előadásra vagy felkérünk tanulókat önbizalmuk, önértékelésük javítása vagy előadói készségük fejlesztése érdekében, vagy önként 
vállalkozó tanulókra (esetleg tanulópárokra) bízzuk a feladatot.

P4 ÜZENETFAL 

A modul zárásaként alkalmazható az „üzenetfal”. 
Ragasszon csomagolópapírt egy falfelületre olyan magasságban, ahová a tanulók könnyen felérnek. A csomagolópapír tetejére írja fel: 

Gyermekmunka elleni világnap, június 2.

Kérje meg a tanulókat, hogy röviden fogalmazzák meg és jegyezzék fel a papírra a számukra legfontosabb üzeneteket, javaslatokat a 
döntéshozóknak a gyermekmunka megszüntetése érdekében.




