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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 öt 
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.

Időigény: 10 perc

2. Munka a feladatonTevékenység
Munka a 
kiválasztott 
feladaton

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!

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

Időigény: 25 perc

3. ÉrtékelésTevékenység
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.)

Időigény: 10 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!
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Ez a történet egy árván maradt 
kis rókáról, akinek szüleit és 
testvéreit a vadászok és a 
kutyáik ölték még. Nagybátjya
neveli fel, s tanítja meg az 
életbe maradásra az erdőben. 
A harc a rókák és a vadászok, 
kutyáik között számtalan 
humoros történetet rejt.

1. Előkészülés

Anyagigény: 
összefoglaló szöveg



Összefoglaló olvasása:

• önálló olvasás, vagy
• egy tanuló felolvas az egész csoportnak, vagy
• ön felolvas az egész osztálynak

Feladatválasztás
• A kiválasztott feladattól függ, hogy a 2., 3. és 4. 

órán a csoport melyik szöveget fogja 
kidolgozni.

• A csoportok választhatnak feladatot 
önállóan. Próbálja befolyásolni a 
döntést úgy, hogy más-más feladatot 
válasszanak!

• Eloszthatja saját maga is a feladatokat 
a csoportok között. Így már a projekt 
elején megtervezheti a 2., 3. és 4. óra 
feladatait.

• A következő oldalakon láthatja, melyik feladat 
milyen képességeket fejleszt.

• Támogassa a gyermekeket a kreativitásuk 
használatában. Az Ötletbazárban csak 
javaslatok vannak, nem másolandó 
megoldások!

• Különféle nézőpontjaik segítenek a 
gyermekeknek a következő órára való 
felkészülésben.

Összefoglaló szöveg:

Ez a történet egy árván maradt kis rókáról, akinek 
szüleit és testvéreit a vadászok és a kutyáik ölték 
még. Nagybátyja neveli fel, s tanítja meg az életbe 
maradásra az erdőben. A harc a rókák és a 
vadászok, kutyáik között számtalan humoros 
történetet rejt.

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 (könyvjelzők 
készítése papírból),

• Építési útmutatók ArTeC kockákhoz,

• LABIRINTUS feladatlap,

• NYOMOK memóriakártyák,

• ERDŐ memóriakártyák,

• Szituációs kártyák,

• Hasznos linkek,

• Fókuszok.

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