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Az óra célja:
•bemelegítés, ismerkedés, döntéshozatal
• feldolgozandó szövegrészlet kiválasztása
•kreativitásfejlesztés

Tevékenység
Az egész 5 tanóra 
hosszú projekt rövid 
bemutatása

Csoportok 
létrehozása: ossza 
be a tanulókat hat 
csoportba

Összefoglaló szöveg 
elolvasása

Elvégzendő 
feladatok 
kiválasztása

Módszer/Interakció
Frontális 
információátadás

Használja az Általános 
Tanári Útmutató 
ötleteit (kijelölés, 
sorshúzás stb.) 

Frontális, csoportos 
vagy egyéni olvasás

A csoport választhat 
szabadon, vagy ön is 
irányíthatja a döntést

Output
A diákok öt tanórás 
időszakban 
gondolkodnak

Céljainak megfelelő, 
homogén vagy 
heterogén csoportok

A diákok már néhány 
sor alapján elképzelik a 
lehetőségeket.

1. Előkészülés

Anyagigény: 
összefoglaló szöveg

Időigény: 10 perc

Ez a történet egy kisfiúról 
szól, aki sétálni megy. 
Nagyon szétszórt, és nem 
veszi észre, hogy testének 
néhány darabja elveszett. 
Hála a sok kedves embernek, 
akik észreveszik a 
szórakozottságát, sikerül 
megtalálnia a testrészeit, és 
hazaérkezik, ahol az 
édesanyja várja őt. 

Módszer/Interakció
A csoportok feladata életre hívni a 
feladathoz tartozó jelenetet 
rajzolás, kézműveskedés, 
építkezés stb. útján. Engedje 
szárnyalni a kreativitásukat: a 
különféle nézőpontjaik segítenek 
nekik a következő órára való 
felkészülésben.

Figyeljen, mi a csapatdinamika  a 
csoportban! Ha kell, segítsen a 
feladatok és anyagok 
szétosztásában!

Tevékenység
Munka a 
kiválasztott 
feladaton

Output
Ne várjon 
remekműveket. Ez 
egyfajta ötletbörze, 
aminek keretében 
mindenki 
kísérletezhet és 
tanulhat a hibáiból.

2. Munka a feladaton

Időigény: 25 perc

Anyagigény
Feladatlapok, ötletlapok
Bármilyen eszköz és alapanyag 
felhasználható:
• Rajzolás, kézműveskedés
• ArTeC kockák
• Kartonpapír
• Újrahasznosított anyagok –

kérje fel őket papír- és 
hulladékgyűjtésre (tiszta 
hulladékkal). Vigyen ön is!

Tevékenység
Bemutató

Értékelés

Módszer/Interakció
Minden csoport  bemutatja a 
munkáját

Beszélje meg velük, hogy 
ment a csapatmunka. 
Nevezzenek meg valamit, ami 
tetszett nekik egy másik 
csoport munkájában.

Értékelés

Értékelje a folyamatot 
(gördülékenység, önállóság, 
stb.), az eredetiséget (ötletek 
és anyagok változatossága), 
és különösen a kézügyességet 
(precizitás, hatékonyság, 
sarkok, vonalak stb.)

3. Értékelés

Időigény: 10 perc
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Az összefoglaló elolvasása
• egyénileg 
• valaki hangosan felolvashat a csoportnak
• egy vagy az egész osztály számára hangosan 

felolvashatja.

A feladat kiválasztása:
• A választott feladat befolyásolja, hogy a 

csoport a 2-4. lecke során a szöveg mely részét 
dolgozza fel.

• A csoportok maguk választhatják ki a 
feladatot. Próbáld meg befolyásolni 
őket, hogy különböző feladatokat 
válasszanak!

• Adhat feladatot minden csoportnak. 
Így már a projekt elején megtervezheti 
a 2-4. lecke feladatait.

• Azt, hogy a különböző feladatok milyen 
készségeket fejleszthetnek, lásd a 2-4. oldalon!

• Hagyja, hogy a gyerekek használják a 
kreativitásukat! Nem az a cél, hogy lemásolják 
az Ötletbazárban található megoldásokat! Ezek 
csak tippek!

• Az ő szempontjaikat felhasználják majd a 
következő órák előkészítésében.

Az összefoglaló szöveg:
Ez a történet egy kisfiúról szól, aki 
sétálni megy. Nagyon szétszórt, és 
nem veszi észre, hogy néhány 
testrészét elveszítette. A sok 
kedves embernek köszönhetően, akik 
észreveszik a szórakozottságát, 
sikerül megtalálnia a testrészeit, és 
hazaérkezik, ahol az édesanyja már 
várja őt. 

A bevezetésben készítse fel a tanulókat azzal, 
hogy elképzelik, mi minden történhet a 
történetben csak ez alapján a pár mondat alapján.

Hol található az Ötletbazár?
• A bemelegítő feladatok ötletelő lapjain

• Ezeken a lapokon találhatók: 

• Kézműves ötletek (állatok és növények 
készítése vécépapír-gurigából, kutak 
gyufából, origami-állatok, stb.),

• Építési útmutatók ArTeC kockákhoz,

• Minták kivágható bábukhoz,

• Szükséges anyagok és eszközök listája,

• Pivot animációs program rövid 
útmutatója,

• Szituációs kártyák,

• Hasznos linkek,

• Fókuszok.

Az óra célja:
•bemelegítés, ismerkedés, döntéshozatal
• feldolgozandó szövegrészlet kiválasztása
•kreativitásfejlesztés
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