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MODULLEÍRÁS
A modul célja

 agyobb terjedelmű szépirodalmi mű, regény olvasása, közös
N
élményszerű feldolgozása;
Emberi érzések, tulajdonságok, jellemvonások megfigyelése a mesében, megjelenítése különböző módon;
A nyelvi kifejezések gazdagságának, hangulatteremtő erejének
megfigyelése, érzékeltetése

Ajánlott időkeret

3 × 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: A tanulók számára szervezzünk olyan környezetet,
mely önmaguk megismerésére motivál.
T
 anulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
Együttműködési készség fejlesztése;
Környezeti: Ember a természetben – Állatok védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése; Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

Állatokról szóló mesék, a gyerekek saját állatokkal kapcsolatos élményeinek meghallgatása
Ajánlott követő tevékenységek

A mesében szereplő állatfajtákról szóló ismeretterjesztő szövegek,
képek gyűjtése
A képességfejlesztés fókuszai

– Szövegolvasás;
– Ok-okozati viszonyok megértése;
– Beszédbátorság;
– Szereplők érzelmeinek azonosítása;
– Egyszerű következtetések megfogalmazása
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ajánlás
Fontos célunk a gyermekek olvasóvá nevelése. Ennek lehet egyik kitűnő eszköze egy-egy hosszabb mű közös
feldolgozása, melynek során minden gyermek a saját maga által hozott könyvet használja. A könyvek különböző forrásokból történő beszerzése (könyvtár, otthoni könyvespolc, könyvesbolt) személyes élmények megosztására, a különböző kiadások között fellelhető különbségek felfedezése érdekes tapasztalatok gyűjtésére
nyújt lehetőséget.
A modulban elkészített Szó-fogadót a regény feldolgozása során célszerű folyamatosan bővíteni. A jellemtérkép szintén kísérje végig a regény feldolgozásának egészét, minden adandó alkalommal ki lehet egészíteni
újabb megismert tulajdonságokkal.
A fejezetekhez kapcsolódó feladatlapokból a legfontosabbak találhatóak a tanulói feladatgyűjteményben.
Nem minden feladatlap került tehát a tanulói gyűjteménybe, csak azok, amelyek használatát az osztály
1. fl.
többsége vagy egésze számára megoldásra ajánljuk. Az így kiválogatott feladatokat a modulleírásban      -lal
jelöltük. A kivágásra ajánlott feladatok a tanulói gyűjtemény végén, a mellékeltben találhatók. Ezek jelölése a
M
modulleírásban:        .
A feladatokhoz rendelt tanulói eszközök tervezésénél a módszertani és gazdaságossági
szempontot egy-aránt mérlegeltük.
Feladatkártya – jelölése: (K) – alkalmazását javasoljuk minden esetben, ha a megoldás művelete előre nyomtatott feladatlap nélkül a gyerekek füzetében, üres papíron vagy szóban végezhető. Például: a szereplők felsorolása a saját füzetben történhet, az illusztráció rajzlapra készülhet, egy jelenet bemutatása nem igényel
íróeszközöket.
A feladatkártya további előnye, hogy jól használható eszköze a páros vagy csoportmunkában történő tanulásszervezésnek.
Feladatlap használatát csak abban az esetben javasoljuk, ha a gyerekek számára a megoldást könnyíti a feladatlapon vagy feladatlappal való tevékenység. Például: összekevert események helyes sorrendjét nem számozással, hanem az egyes elemek kivágásával, majd sorba rendezésével célszerű kerestetnünk. Így egyfelől
megkönnyítjük az egymás után rendelt mondatok gondolati összefűzését, másfelől lehetőséget biztosítunk a
próbálgatásra és önellenőrzésre.
A kooperatív és csoportmunkáknál heterogén csoportok létrehozását javasoljuk.
Azok a feladatok melyekben A), B)… stb. variációk is szerepelnek, nemcsak különböző „bejárási útvonalat” tesznek lehetővé, hanem a differenciálásra is lehetőséget adnak – elsősorban az új tartalom
feldolgozása során.
A tanulói oldalon megjelenő olvasástechnikai és szövegértési feladatok mindegyikét nem kell minden diáknak elvégeznie. A tanító a gyerekek ismeretében döntse el, hogy kinek melyik feladatot adja, s azokat milyen
munkaformában végzik el. Ezek differenciálási lehetőséget is adnak.
Az olvasástechnikai gyakorlatokhoz a tanító szóban adja meg az utasítást: „Addig olvasd újra ezeket a szavakat (szókapcsolatokat, mondatokat), ameddig egészen pontosan ki nem tudod olvasni őket.” (A feladatra
szánt időn belül.)
Az olvasottak kapcsán a gyerekekben felmerülő kérdések, gondolatok, vélemények megbeszélésére, spontán beszélgetésre is szánjunk időt. Ezekre a beszélgetésekre a modulban nem terveztünk külön időt. Amenynyiben nem áll rendelkezésünkre a megadottnál több idő, akkor a modul valamelyik feladatát cseréljük fel a
beszélgetéssel.

Kooperatív technikák
Szóforgó
Adott egy téma – pl.: „Mondjatok egy-egy szót, gondolatot Harry Potterről!”
A négyfős csoportok tagjai egymás után szólnak hozzá a témához. A téma forgása időhöz kötött.
Háromlépcsős interjú
Alkalmas szabad témák feldolgozására, de nem alkalmas új anyag átadására.
Jó feladat pl.: „Mondd el a társadnak, mit tudsz az esőről!”
A válasz menete:
Egy  csoportban A, B, C, D tagok vannak.
1. lépés: A elmondja az ismereteit B-nek, miközben C elmondja az ismereteit D-nek.
2. lépés: B elmondja az ismereteit A-nak, miközben D elmondja ismereteit C-nek.
3. lépés: A elmondja, hogy mit hallott B-től C-nek és D-nek, B kontrollálja, valóban azt mondta-e.
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Majd B mondja, amit az A jelű gyerek mondott. A kontrollálja, B és C figyel. Ez addig folytatódik, míg mindegyik el nem mondta a másikét.
Szabály, hogy akiről beszélnek, annak végig kell hallgatni, ahogyan a társa elmondja a tőle hallottakat. Nem
szólhat bele, de a végén javíthatja, pontosíthatja vagy megdicsérheti.
Vigyázat: új anyag feldolgozására nem alkalmas!
Kerekasztal
A szóforgó tevékenységes változata. A feladat elvégzése ugyanúgy felváltva történik. Pl. a témához kapcsolódóan a csoport egyik tagja felír egy szót. Majd a lapot továbbadja a mellette ülő csoporttársának. Majd az továbbvándorol a harmadikhoz, ahonnan a negyedikhez. Addig forog a lap körben, amíg le nem telik az adott az idő.
A tevékenység lehet írás, cédulák felragasztása, dominó lerakása, adott kártya halmazba helyezése stb.

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek megfogalmazzák-e az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában; a figyelem és az együttműködés szintje; aktivitás; felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

TÁMOGATÓRENDSZER
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című meseregénye, „Bemutatkozunk” című fejezet;
– Kooperatív tanulási technikák, drámapedagógiai módszerek ismerete
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modulVÁZLAT
A szürkével jelölt mezők egy általunk kínált bejárási útvonalat jelölnek, amely az egyéni szükségleteknek megfelelően változtatható.
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKA¬FORMÁK

I. Ráhangolódás
1. Levél (10 perc)
Megfigyelés, beszélgetés

Szövegértés, megfigyelés

Önálló

2. M
 ilyennek képzeled a Négyszögletű Kerek Erdőt? (12 perc)
A) Beszélgetés

Fantázia, szóbeli
kifejezőkészség,
együttműködés

Jó verbális készségű
gyerekek

Kooperatív

B) Rajzos megjelenítés

Fantázia, vizuális
kifejezőkészség,
együttműködés

Rajzolni szerető gyerekek

Csoportmunka

C) A cím alapján mire vagy
a leginkább kíváncsi?

Fantázia, szóbeli
kifejezőkészség

Frontális

II. Új tartalom feldolgozása
1. Olvasástechnikai gyakorlatok (5 perc)
A) A nehezen olvasható
szavak kiemelése
szótagolva – gyakorlás;
B) N
 ehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása

Olvasási készség,
együttműködés

Olvasástechnikai gondokkal
küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

2. A fejezet első részének olvasása (8 perc)
A) Olvasás párban

Olvasási készség,
szövegértés, együttműködés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

B) Olvasás önállóan

Olvasási készség,
szövegértés,

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Egyéni

C) a) K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel;
b) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés, együttműködés

a) A kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

3. H
 áromlépcsős interjú – A
szomorúságról (15 perc)

Verbális kifejezőkészség,
figyelem, emlékezet,
lényegkiemelés

Kooperatív

4. A
 szomorúság megjelenítése színekkel (10 perc)

Beleérző-képesség, vizuális
kifejezőkészség, fantázia

Csoportmunka

5. (5 perc)
A) Szoborjáték

Nonverbális
kifejezőkészség, nonverbális
jelek értelmezése

Drámajátékban jártas
csoportok

Csoportmunka
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CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKA¬FORMÁK

Zenét kedvelő gyerekek

Csoportmunka

LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

B) Zenei illusztráció
(a képhez)

Fantázia, figyelem, érzelmek
és zenei hangulatok
összefüggéseinek
felismerése

6. A
 szereplőket bemutató
részek olvasása (a
korábban elkezdett
módon) (9 perc)

Olvasási készség,
szövegértés

Önálló

7. J ellemtérkép készítése
(12 perc)

Összefüggések
felismerése, tulajdonságok
összehasonlítása, gyűjtése

Csoportmunka

8. Beszámoló, a
jellemtérkép bemutatása
(12 perc)

Lényegkiemelés, verbális
kifejezőkészség, figyelem,
véleményalkotás

Frontális

9. B
 emutató olvasás; A
jellemtérképek és a
felolvasott részletek
összevetése (15 perc)

Olvasási készség,
figyelem, összehasonlítás,
véleményalkotás,
lényeglátás, verbális
kifejezőkészség

Frontális és csoportmunka

10. (8 perc)
A) A fejezet utolsó
részletének olvasása
párban

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

B) A
 fejezet utolsó
részletének olvasása
önállóan

Olvasási készség,
szövegértés

Jól olvasó diákok

Egyéni

11. Beszélgetés; Dömdödöm
jellemtérképének közös
elkészítése (15 perc)

Szereplők közötti viszony
azonosítása

Frontális

12. Olvasólap (20 perc)
A) A feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

B) A
 feladatok csoportban
történő megbeszélése,
önálló megoldása,
csoportban történő
ellenőrzése

Szövegértés, szövegben
való tájékozódás,
emlékezet, lényegkiemelés,
együttműködés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

13. Az ismeretlen
szavak, kifejezések
magyarázata; „Szófogadó” (12 perc)

Szókincsbővítés

Frontálisan szervezett
csoportmunka

Frontálisan szervezett
csoportmunka
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKA¬FORMÁK

III. Értékelés (12 perc)
1. A) Önértékelés megadott
szempontok alapján
– pl. aktivitás,
együttműködés,
fegyelem, szabályok
betartása…

Önismeret, figyelem,
véleményalkotás, verbális
kifejezőkészség

Reális kritikai érzékkel
rendelkező gyerekek

Egyéni

B) Ö
 nértékelés befejezetlen
mondatokkal.
Pl.: Ma legjobban az
tetszett, amikor...
A legnehezebb feladat az
volt, hogy...

Önismeret, véleményalkotás

Gondolataikat nehezebben
megfogalmazó gyerekek

Egyéni

2. A
 csoportmunka
értékelése, a
csoporton belüli
előzetes megbeszélés
alapján; Szempontok:
együttműködés,
szabályok betartása

Egymás iránti figyelem,
tapintatos kritika

Csoportos és frontális
beszélgetés

3. A
 z egész osztály
munkájának tanítói
értékelése; Pozitívumok,
fejlődés kiemelésével

Figyelem, tolerancia, belátás

Frontális tanítói értékelés
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás
I. 1. Levél
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés, megfigyelés

A gyerekek az olvasás megkezdése előtt névre szóló levelet kapnak.
A levél a közös olvasmányhoz ad érzelmi ráhangolást, illetve magához a könyvhöz néhány megfigyelési szempontot. Ezt természetesen javaslatnak szántuk, az osztálya ismeretében a szöveget mindenki alakítsa belátása
szerint.

Fl – I. 1.
Kedves .................................!
Elérkezett végre a nagy nap, amikor is elkezdjük az idei első közös könyvünket.  Ideje, hogy
kicsit közelebbről is megismerkedj a könyvvel. Vedd szemügyre alaposan! Megfigyeléseidet
segíti az alábbi néhány kérdés:
1. Nyisd ki a könyvet, simogasd meg a borítóját, a lapjait!
Milyen a tapintása?
a) érdes
b) selymes

c) egyik se, hanem

2. Szippants bele!
a) friss könyvszaga van

c) egyik se, mert

b) sokáig állt a polcon, porszaga van

3. Pörgesd végig a lapjait, nézd meg a rajzokat! Milyennek találod őket?
a) aranyosak
b) ijesztőek
c) viccesek

d) egyik se, mert

4. A könyv végén találod a tartalomjegyzéket.
Hány mese címét találod benne?
Meséld el a többieknek, milyennek találtad a könyvet!

I. 2. Milyennek képzeled a Négyszögletű Kerek Erdőt?
TERVEZETT IDŐ: 12 perc

A) Beszélgetés

Kiemelt képességek, készségek: fantázia, szóbeli kifejezőkészség

A csoportok szóforgóval megbeszélik, hogy ki-ki milyennek képzeli el a Négyszögletű Kerek Erdőt. A szóforgó
után a csoportok szóvivői röviden beszámolnak az osztálynak a csoportban elhangzottakról.

B) Rajzos megjelenítés

Kiemelt képességek, készségek: fantázia, vizuális kifejezőkészség

A csoportok, egy A/3-as papíron készítsék el a saját elképzelésüknek megfelelő, közös rajzot, majd a csoportok
mutassák be egymásnak az elkészült rajzokat.
(A feladat megoldható úgy is, hogy a csoporton belül négy részre osztják a csomagolópapírt, és a csoporttagok
egyénileg készítik el a rajzaikat!)
C) A cím alapján mire vagy a leginkább kíváncsi? Beszélgetés
Kiemelt képességek, készségek: fantázia, szóbeli kifejezőkészség
A csoportok szóforgóval megbeszélik, hogy kit mi érdekelne leginkább a különös cím alapján. A szóforgó után
a csoportok szóvivői röviden beszámolnak az osztálynak a csoportban elhangzottakról.
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II. Új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasástechnikai gyakorlatok
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

Az olvasólap elején található kétféle gyakorlat, mely a differenciálásra is lehetőséget ad.

K – II. 1.
A)
el-ül-dö-gél-het-ne,
far-mer-nad-rág-ban,
nyúl-fu-tás-tan-fo-lya-mot,
sze-le-bur-di-sá-gá-val,
B)

sö-té-tí-te-nék,
i-lyes-fé-lé-ket,
vé-gig-cso-szo-gott,
be-szél-ge-tés-fosz-lány,

két-ség-be-e-set-ten,
ag-gá-lyos-kod-tam,
hul-lám-va-su-taz-tak,
vi-lág-é-le-tük-ben

Fülébe jut.
Fülébe jut egy beszélgetésfoszlány.
Közben fülébe jut egy beszélgetésfoszlány.
S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetésfoszlány.
Húsokat evett.
Húsokat evett kenyérrel.
Nagy szelet húsokat evett kenyérrel.
Nagy szelet húsokat evett kenyérrel meg uborkával.
A nagy ember nagy szelet húsokat evett kenyérrel meg uborkával.
A böhöm nagy ember nagy szelet húsokat evett kenyérrel meg kovászos uborkával.

II. 2. A fejezet első részének olvasása (differenciált módon)        
TERVEZETT IDŐ: 8 perc

(Az első rész utolsó mondata: „– Mi az, hogy veletek? Kikkel? – kérdeztem, miközben elindultunk egy ösvényen az erdő belseje felé.”)
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat, ezt az olvasólap megoldása után közösen megbeszélik.

A) Olvasás párban
Az olvasópárokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák mellé technikailag magasabb szinten álló
pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő haladás érdekében a gyorsabban olvasó
hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson
B) Olvasás önállóan
Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezet első részével.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kis csoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
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II. 3. Háromlépcsős interjú
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: önismeret, értő figyelem

A csoport tagjai betűjeleket kapnak: A, B, C, D.
1. lépcső: „A” „B”-nek, „C” „D”-nek mesél valamilyen szomorú élményéről.
2. lépcső: „B” „A”-nak, „D” „C”-nek mesél valamilyen szomorú élményéről.
3. lépcső: mind a négyen elmesélik a csoportban, egymás után mindazt, amit a társuktól hallottak.
(Vagyis „A” „B” élményéről és fordítva, „C” pedig „D” szomorúságáról mesél és fordítva.)
Minden csoport egy történetet megoszt az osztállyal is. (Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy az osztálynak
csak olyan történetet mesélhetnek el, amelynek az elmeséléséhez a történet eredeti „gazdája” hozzájárul.)

II. 4. A szomorúság megjelenítése színekkel
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: vizuális kifejezőkészség

Az olvasottak és a saját élmények után a működő heterogén csoportok pasztell-, vagy zsírkrétával közös megbeszélés után próbálják megjeleníteni a szomorúság színeit. Az elkészült munkákat mutassák meg egymásnak,
s helyezzék el a táblán, vagy faliújságon.

II. 5.
TERVEZETT IDŐ: 5 perc

A) Szoborjáték 								
Kiemelt képességek és készségek: nonverbális jelek kifejezése, értelmezése
Minden csoport fél perces megbeszélés után próbálja szoborjátékkal és mimikával kifejezni a szomorúságot. A csoportok a megjelenítések után közösen beszéljék meg, hogy a testbeszéd különböző jeleit hogyan értelmezték.
B) Zenei illusztráció

Kiemelt képességek és készségek: érzelmek és zenei hangulatok összefüggéseinek érzékelése, felismerése

A gyerekek közösen meghallgatják a megjelölt zeneszámok (egyenként kb. 20-30 mp-es) részletét.
Ezek után kiválasztják, hogy melyik az a zenerészlet, amely az őáltaluk készített képhez szerintük leginkább
illik. Választásukat röviden indokolják. Lehetőség szerint ezután hallgassák meg újra a kiválasztott zenéket.
Ajánlott zeneművek: Albinoni: Adagio; Pachelbel: Canon és gigue (Canon); Corelli: G-moll concerto grosso (adagio); J. S. Bach: H-moll szvit (Sarabanda) – 1999 Philips Classics Productions 456 553-2

II. 6. A szereplőket bemutató részek olvasása
TERVEZETT IDŐ: 9 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

(Minden csoport más-más részt olvas, de a csoporton belül a gyerekek önállóan olvasnak.)

II. 7. Jellemtérkép készítése
TERVEZETT IDŐ: 12 perc

A tanító a táblán vagy írásvetítőn megmutatja a jellemtérkép grafikus elrendezését. Elmagyarázza annak elkészítési módját. Hívja fel a gyerekek figyelmét arra, hogy belső tulajdonságokat gyűjtsenek, melyeket röviden
indokoljanak is meg.
Minden csoport kap egy A/3 méretű lapot. Az olvasottak alapján, rövid közös megbeszélés után elkészítik
az adott szereplő jellemtérképét az alábbihoz hasonlóan.(A térképre felkerülhet a szereplő rajza. Ha kevés az
időnk, a napközisek szabadidőben is megrajzolhatják.)

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Bemutatkozunk

Második érv (mert)
Első érv (mert)

Harmadik érv (mert)

Tulajdonság 1.
Első érv (mert)

Második
érv (mert)

Első érv (mert)

Tulajdonság 2.

NÉV

Harmadik érv (mert)

Tulajdonság 3.

Második
érv (mert)

Harmadik érv (mert)
Tulajdonság 4.

Első érv (mert)

Harmadik érv (mert)
Második érv (mert)

II. 8. Beszámoló
TERVEZETT IDŐ: 12 perc
Kiemelt képességek, készségek: élménymegosztás

A feladat végeztével a csoportok bemutatják ábráikat az osztálynak.

II. 9. Bemutató olvasás
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

Minden csoport egyik tagja felolvassa a szereplőjükről szóló regényrészletet, majd közösen összehasonlítják,
megbeszélik a felolvasott részlet alapján a jellemtérkép tartalmát, a szereplő tulajdonságait. (A felolvasó például
az a gyerek lehet, akinek a legtöbbet javult az olvasása az utóbbi időben. Ha kevés az időnk, akkor olvasson föl
ő, vagy más nehezen olvasó egy-két tulajdonságot, és folytassa, fejezze be egy jobban olvasó.)
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II. 10. A fejezet utolsó részletének olvasása a fejezet végéig
TERVEZETT IDŐ: 8 perc

(Az utolsó rész első mondata: „– Itt – folytatta Mikkamakka –, akárcsak Dömdödöm.”)
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés, együttműködés

A) A fejezet utolsó részletének olvasása párban;
B) A fejezet utolsó részletének olvasása önállóan

II. 11. Beszélgetés
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: véleményalkotás, verbális kifejezőkészség

A beszélgetés során a gyerekek vizsgálják meg, vannak-e a szereplőknek közös tulajdonságai.

II. 12.
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

A) A feladatok önálló megoldása, ellenőrzése
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés, szövegben való tájékozódás, lényegkiemelés
B) A feladatok csoportban történő megbeszélése, önálló megoldása, csoportban történő ellenőrzése
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés, szövegben való tájékozódás, lényegkiemelés

K – II. 12.
1. Sorold fel a fejezetben megismert szereplőket!
2. Mi történt a szomorúsággal, miután beértek az erdőbe?
3. Szerinted mi a közös a szereplőkben? Mit gondolsz, mi hozhatta össze a szereplőket? Mi lehet
bennük a közös?
4. Rajzold le, ami neked a legérdekesebb volt a fejezetben!
5. Mondd másképpen: „behemót”, „pirospozsgás”, „szeleburdi”, „kujtorgott”!
6. Játssz a szavakkal! Keress hasonló összetett szavakat, melyek megfordítva is használatosak!
lócsoda – csodaló

II. 13. „Szó-fogadó” – Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
TERVEZETT IDŐ: 12 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

A fejezet olvasása során talált ismeretlen szavakat a csoportok összegyűjtik, közösen megbeszélik, hogy mely
szavak azok, melyeket az osztály előtt szeretnének megbeszélni, tisztázni. Az ismeretlen vagy nagyon érdekesnek talált szavakat a közös megbeszélés után a szó-fogadóba helyezik.

Szó-fogadó
A tanító egy csomagolópapírra rajzol egy stilizált fogadóépületet. Ezt a feladat kezdetekor egy jól látható, és a
gyerekek által is elérhető helyre fölhelyezi. A meseregény olvasása során ebbe a fogadóba gyűjtik be a csoportok
az érdekes szavakat és azok szinonimáit, s egy-egy ablakban helyezik el őket. Így a „Szó-fogadó” szobái megtelnek a gyerekek számára új, érdekes szavakkal. Mivel a „Szó-fogadó”a meseregény feldolgozása alatt (vagy akár
tovább is) ki lesz téve, a gyerekek nap mint nap láthatják. Így a szókincsbővítés hatékonyabbá válhat.

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Bemutatkozunk

III. Értékelés 							
TERVEZETT IDŐ: 12 perc

III. 1. Tanulói visszajelzések
Kiemelt képességek, készségek: önismeret

A) Önértékelés megadott szempontok alapján
Pl.: aktivitás, együttműködés, fegyelem, szabályok betartása…
A gyerekek a megadott szempontok segítségével elmondják, mennyire elégedettek a saját munkájukkal.
B) Önértékelés befejezetlen mondatokkal
Pl. „Ma legjobban az tetszett, amikor...”   
     „A legnehezebb feladat az volt, hogy...”

III. 2. A csoportok önértékelése
Kiemelt képességek, készségek: ön- és társismeret

A csoportok megbeszélik, hogyan sikerült a közös munkájuk. Melyik feladat megoldásával voltak elégedettek?
Véleményüket megosztják a többiekkel. Hogyan érezték magukat a csoportos munkában és a többi munkaforma során?

III. 3. A tanító értékelése az osztály és a csoportok munkájáról
Kiemelt képességek, készségek: belső kép készítése (amelynek látványa a rajzokban jelent meg); önismeret; em-

lékezet
A tanító értékeli az osztály és a csoportok munkáját tekintettel az aktivitásra, együttműködésre, figyelemre,
találékonyságra.
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MELLÉKLETEK
Fl – I. 1.
Kedves ..............................................!
Elérkezett végre a nagy nap, amikor is elkezdjük az idei első közös könyvünket.  Ideje, hogy kicsit közelebbről
is megismerkedj a könyvvel. Vedd szemügyre alaposan! Megfigyeléseidet segíti az alábbi néhány kérdés:
1. Nyisd ki a könyvet, simogasd meg a borítóját, a lapjait!
Milyen a tapintása?
a) érdes
b) selymes

c) egyik se, hanem

2. Szippants bele!
a) friss könyvszaga van

c) egyik se, mert

b) sokáig állt a polcon, porszaga van

3. Pörgesd végig a lapjait, nézd meg a rajzokat! Milyennek találod őket?
a) aranyosak
b) ijesztőek
c) viccesek

d) egyik se, mert

4. A könyv végén találod a tartalomjegyzéket.
Hány mese címét találod benne?
Meséld el a többieknek, milyennek találtad a könyvet!

K – II. 1.
A)

el-ül-dö-gél-het-ne,

sö-té-tí-te-nék,

két-ség-be-e-set-ten,

far-mer-nad-rág-ban,

i-lyes-fé-lé-ket,

ag-gá-lyos-kod-tam,

nyúl-fu-tás-tan-fo-lya-mot,

vé-gig-cso-szo-gott,

hul-lám-va-su-taz-tak,

sze-le-bur-di-sá-gá-val,

be-szél-ge-tés-fosz-lány,

vi-lág-é-le-tük-ben

B)

Fülébe jut.
Fülébe jut egy beszélgetésfoszlány.
Közben fülébe jut egy beszélgetésfoszlány.
S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetésfoszlány.
Húsokat evett.
Húsokat evett kenyérrel.
Nagy szelet húsokat evett kenyérrel.
Nagy szelet húsokat evett kenyérrel meg uborkával.
A nagy ember nagy szelet húsokat evett kenyérrel meg uborkával.
A böhöm nagy ember nagy szelet húsokat evett kenyérrel meg kovászos uborkával.

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Bemutatkozunk

II. 6.
1. csoport

– Jó társaság, ne félj! – mondta Mikkamakka. – Elsőnek ott van mindjárt Bruckner
Szigfrid.
– Az kicsoda?
– Hej, micsoda nagy hírű oroszlán volt! – nézett rám Mikkamakka. – Nem hallottál
róla? Artista, főzsonglőr, bűvész. Bohóc, balett-táncos. Versengtek érte a cirkuszosok.
– Aztán?
– Aztán? – mormogott Mikkamakka. – Aztán megöregedett. Meglassult, meggörbedt, meggyengült. Csak a nagy hangja maradt a régi.
– Nagyhangú?
– Az, az, nagyhangú. De bárcsak mindenki úgy lenne nagyhangú, ahogy ő! Majd
meglátod.
– Hogy került ide?
– Öreg volt, nem kellett már senkinek. Rá se néztek a cirkuszigazgatók. „Mit akar ez
a kivénhedt fráter?!” – azt kérdezték. Ő meg szomorkodott, csavargott, kujtorgott. Egy
szép este kint ült a város szélén, potyogtak a könnyei.
– S akkor jöttél te – mondtam.
– Igen – nézett rám Mikkamakka –, mondtam már, hogy ez a dolgom. Jöttem, és
elhívtam ide a Négyszögletű Kerek Erdőbe. Azóta itt él.
2. csoport

– Kettesben veled.
– Dehogy kettesben. Itt él Ló Szerafin is, a kék paripa. Ő, tudod, kéknek született. Ami nem csoda, mert Ló Szerafin lócsoda. Vagyis hogy csodaló. Csakhogy az
emberek nem hisznek a csodákban, a kék lovakban meg még kevésbé. Mosták,
dörzsölték, szappanozták, sikálták szegény Ló Szerafint. Persze kék maradt. Erre
befestették szürkére, pejre, feketére, sárgára. De egykettőre levedlette a festett
szőrt, és újra kéken ragyogott. Akkor aztán minden kezdődött elölről. Majd náthát kapott szegény Ló Szerafin a sok mosdatástól. Megszökött hát, s nekivágott a
világnak. Bujkált, vándorolt, igen szomorú volt.
– S akkor jöttél te.
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3. csoport

– Igen – mondta gyorsan Mikkamakka. – Meg aztán itt lakik Aromo is.
– Hát ő?
– Aromo nyúl. Ugrifüles, nagyeszű. Úgy is hívjuk: fékezhetetlen agyvelejű. Ő
meg, tudod, kint lakott a mezőn. Szabad foglalkozású nyúl volt. Káposztaszakértő. Egyszer hoz ám a postás neki egy levelet. Azonnal jelenjék meg itt meg itt,
ekkor és ekkor, mert köteles elvégezni a nyúlfutás-tanfolyamot. El is ment szegény.
Egy nagy épületre ki volt írva, hogy Nyúlfutást Oktató Főtanfolyam. Oda kellett
mennie. Egy bizottság elé vezették. Kövér, pirospozsgás urak ültek a bizottságban.
Aromo éppen mondani akarta, hogy minek tanulja ő a nyúlfutást, amikor… de
a főkövér már rá is reccsent: „Na fusson egy kört!” Aromo futott. „Rettenetes!
– sopánkodtak a bizottság tagjai. – Hogy dobálja a farát, micsoda rossz lábtartás.
Ezt a gyenge technikát!” Aromo megint mondani akarta, hogy hiszen ő nyúl, de
nem engedték szóhoz jutni. Heteken át gyakoroltatták. Nyúlfutásra oktatták a
kövérek. De igen elégedetlenek voltak vele. Ilyen rossz tanulójuk még sose volt,
ingatták a fejüket, és három hét múlva előhoztak egy teknősbékát. „Na, mutasd
meg neki!” – mondták, s a teknősbéka fél nap alatt végigcsoszogott a kerten. „Na,
látod, ez az! – mondták a kövérek Aromónak. – Ez az igazi nyúlfutás. Látod, milyen szépen ingatja a fejét, milyen kecsesen rakja a lábát?! Igaz, a gyorsaságát még
icipicit fejleszteni kell, de akkor is így fut egy igazi nyúl.” Aromo igen mérges lett,
azt se mondta fapapucs, csak zsupsz! Átugrott a kerítésen, és uzsgyi neki, vesd el
magad! Isten veled, nyúlfutásra oktató tanfolyam! A kövérek meg: „Utána, utána,
hiszen még nem tud rendesen futni, fogják meg!” De mire kettőt léptek, Aromo
farkincája végét se látták. Nosza, vérebeket eresztettek utána. Így találkoztam
Aromóval. Futott, mint a nyúl, nyomában a vérebek.
– S azóta ő is itt él.

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Bemutatkozunk

4. csoport

– Ő is – bólintott Mikkamakka. – Meg itt él Vacskamati is. Olyasféle szerzet, mint
én – nevetett rám a macskaforma képével, – Bent élt a városban, igen szerette
mindenki…csakhogy…
– Csakhogy?
– Kicsit szeleburdi.
– Az igazán nem nagy baj – mondtam.
Mikkamakka elgondolkodott.
– Nem nagy. Bizonyos körülmények között nem nagy – mondta kis hallgatás
után. – Na várj, elmondok egy esetet. Volt ennek a Vacskamatinak egy nagyon jó
barátja, egy kisfiú. Megbeszélték, hogy délután elmennek moziba. A kisfiú nagyon
boldog volt, a megbeszélt találkozóra pontosan megérkezett, még két fagylaltot is
vett, egyet magának, egyet Vacskamatinak. Múlt az idő, a kisfiú álldogált a sarkon,
a saját fagylaltját elnyalogatta, a másik kezében meg szorongatta Vacskamatiét.
De Vacskamati csak nem jött. A fagylalt már olvadozni kezdett, csöpögött az aszfaltra. De Vacskamati csak nem jött. Mert mi történt? Elindult ugyan Vacskamati a
találkozóra, de útközben találkozott egy másik barátjával, aki éppen a Vidám Parkba igyekezett. „Jaj, de jó – kiáltotta Vacskamati –, megyek veled!” A kisfiút azon
nyomban el is felejtette. Bementek a Vidám Parkba, hullámvasutaztak, gokartoztak, virslit ettek, táncikáltak, s egyszer csak az óriáskerék tetején Vacskamatinak
eszébe jutott a kisfiú. „Jaj!” – kiáltja, és már ugrik is ki, majd a lábát töri, és fut a
megbeszélt helyre. A másik barátja meg nem tudja, mit gondoljon, ő is kiugrik az
óriáskerékből, de akkorra Vacskamati már eltűnt a tömegben. Nagyon elszomorodott a másik barátja. Igen nehéz lett a szíve. Vacskamati meg fut a sarokra, de
a kisfiú már nincs ott, csak egy szétmázolódott fagylaltpacni az aszfalton. Igen
elkeseredett Vacskamati, hogy ő most ekkora bánatot okozott a kisfiúnak is meg a
másik barátjának is. Hazament, sírdogált, rídogált. Aztán másnap kezdődött minden elölről. Nem múlt el nap, hogy bánatot ne okozott volna valakinak a szeleburdiságával. De legfőképpen magának, mert minden este keservesen megbánta,
amit aznap rosszul csinált, és sírdogált odahaza. Akkor aztán…
– Becsöngettél hozzá – mondtam.
– Be – bólintott Mikkamakka. – Elhoztam ide.
– Most is olyan szeleburdi?
– Most is – mondta Mikkamakka –, de azért majd megszereted. Mi is szeretjük
mindannyian.
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5. csoport

– Még Nagy Zoárd is szereti.
– Az kicsoda?
– Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa.
– Tud menni?!
– Tud. Azt kérte annak idején egy tündértől, hogy engedje őt vándorolni. Nem
akar örökké egy sziklás hegyoldalban állni egy tölgy meg egy bükk szomszédságában, örökké ugyanazt a völgyet nézni, ugyanazt a folyót. „Pedig nincs annál szebb
– mondta neki a tündér –, mint háromszáz évig nézni egy völgyet. Egy percig
nézni nem érdemes, húsz év nagyon kevés rá, de háromszáz év… az igen!” De
Nagy Zoárdnak aztán beszélhetett! „Jól van – mondta a tündér –, mehetsz!” Na,
el is indult Nagy Zoárd. Megjárta a sivatag homokját, a tengerek partjait, szigeteken járt, délszaki földeken, jéghideg északon. Talán nincs is olyan hely, ahol Nagy
Zoárd ne járt volna. Igen ám, csakhogy egyszer elkezdett sajogni a szíve. Újra
látni szerette volna a völgyet, a folyót, szeretett volna elbeszélgetni a tölggyel és a
bükkel. Fogta magát, hazament. Van lába, megtehette. Otthon aztán úgy érezte,
hogy ez nem ugyanaz a völgy, nem ugyanaz a folyó, s a tölgy se meg a bükk se
ugyanaz. „Ez nem ugyanaz a hely, ahol születtem!” – kiáltotta, és nekivágott a világnak, hogy megkeresse azt a völgyet, azt a folyót, azt a bükköt és azt a tölgyet.
Járt, járt körbe a világban örökké, szakadatlan. De hogy találta volna meg, amit
keresett?! Belefáradt, elszomorodott.
– És akkor találkoztatok.
– Igen – mondta Mikkamakka –, találkoztunk.
– Köztetek jól érzi magát? – kérdeztem.
– Járkálhat kedvére, álldogálhat kedvére – mondta Mikkamakka. – Lehet, hogy
néha elvágyódik.
– Miért nem megy akkor el?
Mikkamakka elmosolyodott.
– Mert tudja, hogy szükségünk van rá. Karácsonykor feldíszítjük, gyertyákat teszünk rá. Ha elmenne, ki lenne akkor a karácsonyfánk? S boldog ám ő is a gyertyáival meg a díszeivel, csak látnád!
– Talán egyszer meglátom – mondtam.
– Lehetséges – bólintott Mikkamakka, és kicsit abbahagyta a beszédet, mert éppen hegyre kapaszkodtunk.

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Bemutatkozunk

6. csoport

Csak fönn a csúcson szólalt meg újra. – És velünk van Szörnyeteg Lajos is.
– Szörnyeteg? – csodálkoztam. – Annyira csúf?
– Hát nem valami nagy szépség, az biztos – mondta Mikkamakka. – De csúfnak
se csúf. Mondjuk inkább csúnyácska. Meg hát… – elhallgatott.
– Meg hát?
– Nem is egy lángész. Tudod, olyasféle, aki egy hétig is eltöpreng azon a kacifántos kérdésen, hogy mennyi kettő meg kettő. És egy hét töprengés után nagy
boldogan kisüti, hogy öt. Na de ha arról van szó, hogy éhes vagy, és Szörnyeteg
Lajosnak egy darab kenyér van a kezében, szemvillanás alatt megfelezi veled. Ha
valami bajod van, mindenkinél hamarabb észreveszi, és mindenkinél hamarabb
próbál segíteni. Úgy is hívjuk: a legjobb szívű behemót.
– S ő hogy került ide?
– Tudod, milyenek az emberek. Mást se tettek, csak nevették szegény Lajost.
Járatták vele a bolondját. Elküldték a patikába velős csontért. A henteshez meg
aszpirinért. És ő meg ment, segíteni akart. Gondolhatod, mekkorákat nevettek
rajta. Egyszer igen éhes volt, és meglátott egy böhöm embert. A böhöm ember
nagy szelet húsokat evett kenyérrel meg kovászos uborkával. A kovászos uborkát
igen szereti Szörnyeteg Lajos. Jó messziről, vágyakozva nézett a böhöm ember
felé. Az meg odakiáltott neki: „Látom, éhes vagy! Szaladj el, hozzál nekem fából
vaskarikákat, és akkor kapsz a húsból meg az uborkából. Kenyeret is kapsz!” Lajos
már futott is. Majd csak megleli valahol azt a fából vaskarikát. Ami nincs is.
– És meglelte?
– Meg – bólintott Mikkamakka. – Mert találkozott velem.
– Azóta itt lakik a Négyszögletű Kerek Erdőben – mondtam.
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K – II. 12.
1. Sorold fel a fejezetben megismert szereplőket!
2. Mi történt a szomorúsággal, miután beértek az erdőbe?
3. Szerinted mi a közös a szereplőkben? Mit gondolsz, mi hozhatta össze a szereplőket? Mi lehet
bennük a közös?
4. Rajzold le, ami neked a legérdekesebb volt a fejezetben!
5. Mondd másképpen: „behemót”, „pirospozsgás”, „szeleburdi”, „kujtorgott”!
6. Játssz a szavakkal! Keress hasonló összetett szavakat, melyek megfordítva is használatosak!
lócsoda – csodaló

lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
Maminti, a kicsi zöld tündér
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény a teljes regény
A
feldolgozásával;
A belső értékek megismerésén alapuló véleményalkotásra nevelés;
A szereplők viselkedésének, jellemének megfigyelése

Ajánlott időkeret

3 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: Az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság fejlesztése
Tanulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
Az együttműködési készség fejlesztése;
Környezeti: Ember a természetben – az állatok védelme

Szűkebb környezetben

A szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése; Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

Tündérmesék meghallgatása, olvasása
Ajánlott követő tevékenységek

Hétköznapi tevékenységek mozzanatainak megtervezése
A képességfejlesztés fókuszai

– Szövegolvasás;
– Beszédbátorság;
– Soralkotás;
– Egyszerű következtetések megfogalmazása;
– Szókincsbővítés
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Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek megfogalmazzák-e az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének Maminti, a kicsi zöld tündér című meséje.
– Kooperatív technikák és drámapedagógiai módszerek ismerete

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Maminti, a kicsi zöld tündér

MODULVázlat
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás (20 perc)
Tervezés
A) A favágás megtervezése

Lényeglátás, logikus
gondolkodás, összefüggések
felismerése, szerialitás

B) S
 zombati program
tervezése

Összefüggések felismerése,
logikus gondolkodás,
szerialitás

C) Favágással kapcsolatos
dalok, mesecímek
gyűjtése

Emlékezet, lényegkiemelés
összefüggések felismerése

Élénk fantáziájú, találékony
diákok

Csoportmunka

Csoportmunka

Kevésbé kreatív diákok

Csoportmunka és frontális
munka

Olvasási készség

Olvasástechnikai gondokkal
küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

A) Olvasás párban

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

B) Olvasás önállóan

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló

C) a) K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel;
b) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

II. Új tartalom feldolgozása
1. Olvasástechnikai gyakorlat (4 perc)
a) Nehezen olvasható szavak
kiemelése szótagolva,
gyakorlása
b) Nehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása
2. A fejezet olvasása (20 perc)

3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (15 perc)
A) A feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok párban
történő megbeszélése,
önálló megoldása, párban
történő ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés,

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Páros

C) Rajzos feladatmegoldás

Vizuális kifejezőkészség

Az írásbeli kifejezés
nehézségeivel küzdő diákok

Önálló

4. S
 zómagyarázat (3 perc)
A „szó-fogadó”
gazdagítása

Szókincsbővítés,
verbális kifejezőkészség,
gondolkodás

Frontális
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

5. Szólások (15 perc)
A) Szólások válogatása,
magyarázata
(szólásgyűjteményből)

Gondolkodás,
összefüggések felismerése,
olvasási készség,
szövegértés

Jó verbális készségű
gyerekek

Csoportmunka

B) Szólások megjelenítése

Gondolkodás, összefüggések felismerése, szövegértés, nonverbális kifejezések,
megjelenítése, értelmezése

Drámajátékban jártas
gyerekek

Csoportmunka

C) Szólások összeállítása,
magyarázata

Szintézis, gondolkodás,
összefüggések felismerése,
szövegértés

Jó verbális készségű
gyerekek

Csoportmunka

A) A
 kiszabadítás eszköze
(képzeletbeli tárgy
megformálása testtel)

Lényeglátás, kreativitás,
testbeszéd

Kreatív gyerekek

Csoportmunka

B) Ki vagyok én?

Lényeglátás, kreativitás,
verbális kifejezőkészség

Csoportmunka

7. S
 zereplők viselkedésének
összevetése, kiegészí
tése az előző feje
zetben elkészült jel
lemtérképpel… (10 perc)

Megfigyelés,
véleményalkotás,
összehasonlítás

Csoportmunka és frontális
munka

8. Mesei elemek gyűjtése a
fejezetből (5 perc)

Megfigyelés,
lényegkiemelés,
rendszerezés

Frontális

A) A
 z utolsó mondat
illusztrálása

Fantázia, kreativitás,
vizuális kifejezőkészség

Csoport

B) Az elképzelt repülő hajó

Fantázia, kreativitás,
vizuális kifejezőkészség

6. Drámajáték (20 perc)

9. Rajzkészítés (15 perc)

Kreatív gyerekek

Csoport

III. Értékelés (8 perc)
1. Önértékelés megadott
szempontok alapján (Pl.
aktivitás, együttműködés,
fegyelem, szabályok
betartása…)

Önismeret, figyelem,
véleményalkotás, verbális
kifejezőkészség

Egyéni

2.A csoportmunka értékelése, a csoporton belüli
előzetes megbeszélés
alapján; Szempontok:
együttműködés, szabályok
betartása

Egymás iránti figyelem,
tapintatos kritika

Csoportos és frontális
beszélgetés

3. A
 z egész osztály
munkájának tanítói
értékelése; Pozitívumok,
fejlődés kiemelésével

Figyelem, tolerancia, belátás

Frontális tanítói értékelés

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Maminti, a kicsi zöld tündér

A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás						
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

A) A favágás megtervezése

Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás, logikus gondolkodás

A gyerekek tervezzenek meg egy favágási folyamatot. Gondolják végig, milyen eszközökre lenne szükség,
kinek mi lenne a feladata, milyen sorrendben következnének a különböző tevékenységek! A tervezeteiket egyszerű formában, röviden írják vagy rajzolják le!
B) Szombati program tervezése, megadott tevékenységek közül válogatva, időbeosztással
Kiemelt képességek, készségek: összefüggések felismerése, szerialitás
A gyerekek tervezzenek meg egy szombati napot. Néhány tevékenységet adjunk meg, ami mindenképpen
legyen a napi teendők között. Gondolják végig, milyen sorrendben következnének a különböző tevékenységek! (A sorrendet a beszámoló során indokolják is meg.) A tervezeteiket egyszerű formában, röviden írják, vagy
rajzolják is le!
C) Favágással kapcsolatos dalok, mesecímek gyűjtése; A favágás célja és módjai
Kiemelt képességek, készségek: emlékezet, lényegkiemelés
A csoportok gyűjtsenek mese- és dalcímeket, amelyben favágásról esik szó. A csoportok osszák meg társaikkal
a gyűjtött címeket, a mesék alapján mondják el, milyen favágási módokat ismernek, s hogy milyen céllal szoktak
fát vágni a mesékben és a valóságban.

II. Új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasástechnikai gyakorlatok
TERVEZETT IDŐ: 4 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

Nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása párban vagy önállóan.
Az olvasógyakorlat az olvasólap elején található.

K – II. 1.
A)

B)

mél-tat-lan-ko-dott,
mind-any-nyi-un-kat,
fel-ci-co-má-zott,
meg-köny-nyeb-bül-ten,

fa-vá-gó-bri-gád,
el-káp-ráz-tat-ta,
ne-ki-ve-sel-ked-tek,
va-rázs-vesz-sző-vel

megkönnyebbülten tapogatta
hüvelykujjába ütközött
lekicsinylően rápillantott

bri-gád-ve-ze-tő,
e-u-ka-lip-zusz;
hü-velyk-uj-já-ba,

sóbálvánnyá váltak
mindannyiukat elkápráztatta
összegyűlt a favágóbrigád
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II. 2. Az első fejezet olvasása (differenciált módon)
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

A) Olvasás párban
Az olvasópárokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák mellé technikailag magasabb szinten álló
pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő haladás érdekében a gyorsabban olvasó
hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.
B) Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezettel.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kis csoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.

II. 3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

Nem cél, hogy mindenkivel minden feladatot elvégeztessünk. A tervezés folyamán az egyéni szükségleteket
átgondolva határozzuk meg az egyes gyerekek számára kijelölt feladatok típusát, mennyiségét és a választott
munkaformát is.
A) A feladatokat önállóan oldják meg, s frontálisan ellenőrzik a diákok.
B) A párok a feladat önálló elolvasása, átgondolása után megbeszélik , majd önállóan leírják a megoldást.
C) Az írásbeli kifejezéssel küzdőktől legfeljebb egy-két kérdés megválaszolását várjuk el, ugyanakkor
kérjük tőlük, hogy rajzolják le a számukra legérdekesebb jelenetet.
Teremtsünk alkalmat a rajzaikról való beszélgetésre.

1. fl.

Fl – II. 3.
1. Ki mit csinált? Írd a cselekvések mellé a szereplők nevét!
Tátott szájjal nézte –____________________ Fájdalmasan siránkozott – _ __________________
Szégyenlősen lenézett –_________________ A térdét csapkodta nevettében –_ _____________
Szelíden eltolta onnan –_________________  Lekicsinylően rápillantott –___________________
Kotyogott közbe –______________________ Fél kézzel megemelte –_ _____________________

K – II. 3.
Olvasd el újra a 25. oldal 1. és 2. bekezdését! Ezután válaszolj a kérdésekre.
1. Mit érezhetett Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos a sok utasítást hallva?
2. Mi volt az oka annak, hogy Dömdödöm a fa alá került?
3. Mit gondolsz, miért ellenezte Nagy Zoárd a favágást?
4. Hogyan szabadult ki Dömdödöm?
5. Mit jelenthet az, hogy Bruckner Szigfrid a dereka táján járt a reggelinek?
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II. 4. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata                     
TERVEZETT IDŐ: 3 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Közösen megbeszélik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak.

K – II. 4.
Magyarázd meg rajzzal vagy szavakkal az alábbi szavak jelentését! Segítségedre lehet a Magyar értelmező kéziszótár!
eukaliptusz

brigád

sityak

II. 5. Szólások
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Szólások válogatása, magyarázata (szólásgyűjteményből)
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés, összefüggések felismerése
A csoportok megkapják a közmondás- és szólásgyűjteményt, amelyből a meséhez illőt kell keresniük. Próbálják
a mese valamelyik részletéhez kapcsolni a kiválasztott szólást, közmondást. Választásukat indokolják is meg.
A gyűjtemény terjedelmét differenciáltan szabjuk meg. Törekedjünk arra, hogy minél több szólást, közmondást gyűjtsenek.
A gyerekek által használt közmondás- és szólásgyűjteményt bővítsük az alábbiakkal, ha ezek nem szerepelnek közöttük:
– Sok bába közt elvész a gyerek.
– Kapkod, mint Bernát a ménkű után.
– Nem látja a fától az erdőt.
– Hűbelebalázs módjára csinál valamit…
– Benne van a pácban.
– Csávába került.
– Kapkod, mint kutya a légy után.
– Bajban ismerszik meg a jó barát.
B) Szólások megjelenítése

Kiemelt képességek, készségek: szövegértés, testbeszéd

A csoportok húznak az alábbi szólások közül. A szólások a táblára is kerüljenek föl, hogy az egész osztály
láthassa. Rövid felkészülés után a csoportok mozgással (szavak nélkül) próbálják eljátszani a saját szólásukat. A
többieknek ki kell találniuk, hogy melyikről lehet szó. Először „pantomim-forgóval” minden csoporttag mozogja el a szólás jelentését úgy, ahogy ő érti. A csoporttagok beszéljék meg, hogy kinek a pantomimjátékából melyik
mozdulatot tartják legkifejezőbbnek. Beszéljék meg, ki fogja „elmutatni” az osztálynak a csoport megoldását.
Ha a tanító jónak látja, azt is megteheti, hogy  a csoporttagoknak A, B, C, D jelet ad és ő mondja meg, hogy minden csoportból pl. az A jelű gyerek mozogja el a szólást. (Ez a gyerekek számára nehezebb változat.)
– Sok bába közt elvész a gyerek.
– Kapkod, mint Bernát a ménkű után.
– Nem látja a fától az erdőt.
– Hűbelebalázs módjára csinál valamit…
– Benne van a pácban.
– Kapkod, mint kutya a légy után.
– Bajban ismerszik meg a jó barát.
C) Szólások összeállítása, magyarázata
Kiemelt képességek, készségek: összefüggések felismerése, szintetizálás
A csoportok szavakra vágva kapnak egy-egy szólást. Azt kell megfelelő sorrendbe rakniuk, majd a megkapott szólást értelmezniük. A csoportok bemutatják az osztálynak az összeállított szólást és elmondják a saját
értelmezésüket. A magyarázatok után az osztály többi tagja is szóljon hozzá, mondja el a véleményét. Amennyiben valamelyik szólás magyarázata nem visz közel a valódi magyarázathoz, a tanító nyújtson segítséget a
megértéshez.
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Szólások:
– Sok bába közt elvész a gyerek.
– Kapkod, mint Bernát a ménkű után.
– Nem látja a fától az erdőt.
– Hűbelebalázs módjára csinál valamit…
– Benne van a pácban.
– Kapkod, mint kutya a légy után.
– Bajban ismerszik meg a jó barát.

II. 6. Drámajáték
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

A) A kiszabadítás eszköze (képzeletbeli tárgy megformálása testtel)
Kiemelt képességek, készségek: kreativitás, testbeszéd
A csoportok kitalálnak egy olyan tárgyat, ami segítségül szolgálhatna Dömdödöm kiszabadításában. A csoport
közösen a testével próbálja megjeleníteni ezt a tárgyat. A többi csoport megpróbálja kitalálni, vajon mire gondoltak.
B) Ki vagyok én? (Szereplők felismerése jellemző tulajdonságaik alapján)
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás
Egy gyerek kiáll az osztály elé, a tanító a gyerek hátára tűz egy kártyát, melyen föl van írva, hogy ő most kicsoda. A többieknek ezt megmutatja, de ő nem tudhatja, hogy mi van a kártyán. Ezért azt kérdezi a többiektől:
– Ki vagyok én?
A többiek eleinte csak általánosabb, majd egyre konkrétabb, a szereplőre jellemző tulajdonságokat, illetve vele
kapcsolatos állításokat mondjanak. A középen álló gyereknek ezek alapján kell kitalálnia, ki is ő.

II. 7. A szereplők viselkedésének összevetése, kiegészítése az előző fejezetben elkészült
jellemtérképpel…
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: megfigyelés, véleményalkotás

A fejezet elolvasása után változott-e a szereplőkről kialakult vélemény? Kiderült-e valamilyen újabb tulajdonság, amely még nem szerepel a jellemtérképen? A kérdések közös megvitatása után szükség szerint bővítik a
jellemtérképeket.

II. 8. Mesei elemek gyűjtése a fejezetből
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: megfigyelés, lényegkiemelés

Közös beszélgetés során gyűjtsék össze a fejezetben fellelhető mesei elemeket.

II. 9. Rajzkészítés
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Az utolsó előtti mondat illusztrálása
Kiemelt képességek, készségek: fantázia, kreativitás, vizuális kifejezőkészség
„Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal.”
A mondat újraolvasása után a csoportok elkészítik közös rajzukat.
B) Az elképzelt repülő hajó
A csoportok megbeszélik elképzeléseiket, s annak alapján elkészítik közös rajzukat.
(Csoporton belül egyénenként is készíthetnek rajzokat.)
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III. Értékelés 							
TERVEZETT IDŐ: 8 perc
Kiemelt képességek, készségek: önismeret, véleményalkotás, belátás, egymás iránti figyelem

III. 1. Önértékelés megadott szempontok alapján
Pl. aktivitás, együttműködés, fegyelem, szabályok betartása…

III. 2. A csoportmunka értékelése, a csoporton belüli előzetes megbeszélés alapján
Szempontok: együttműködés, szabályok betartása

III. 3. Az egész osztály munkájának tanítói értékelése
Pozitívumok, fejlődés kiemelésével
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MELLÉKLETEK
K – II. 1.
A)

mél-tat-lan-ko-dott,

fa-vá-gó-bri-gád,

bri-gád-ve-ze-tő,

mind-any-nyi-un-kat,

el-káp-ráz-tat-ta,

e-u-ka-lip-zusz;

fel-ci-co-má-zott,

ne-ki-ve-sel-ked-tek,

hü-velyk-uj-já-ba,

meg-köny-nyeb-bül-ten,

va-rázs-vesz-sző-vel

B)

megkönnyebbülten tapogatta

sóbálvánnyá váltak

hüvelykujjába ütközött

mindannyiukat elkápráztatta

lekicsinylően rápillantott

összegyűlt a favágóbrigád

Fl – II. 3.
1. fl. 1. Ki mit csinált? Írd a cselekvések mellé a szereplők nevét!
Tátott szájjal nézte –________________    Fájdalmasan siránkozott – ___________________
Szégyenlősen lenézett – ______________  A térdét csapkodta nevettében – ______________
Szelíden eltolta onnan – _______________Lekicsinylően rápillantott – _________________
Kotyogott közbe – _________________      Fél kézzel megemelte – ____________________

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Maminti, a kicsi zöld tündér

K – II. 3.
Olvasd el újra a 25. oldal 1. és 2. bekezdését! Ezután válaszolj a kérdésekre.

1. Mit érezhetett Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos a sok utasítást hallva?
2. Mi volt az oka annak, hogy Dömdödöm a fa alá került?
3. Mit gondolsz, miért ellenezte Nagy Zoárd a favágást?
4. Hogyan szabadult ki Dömdödöm?
5. Mit jelenthet az, hogy Bruckner Szigfrid a dereka táján járt a reggelinek?

K – II .4.
Magyarázd meg rajzzal vagy szavakkal az alábbi szavak jelentését! Segítségedre lehet a Magyar értelmező kéziszótár!

eukaliptusz                         brigád                         sityak
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lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
szörnyeteg lajos jaj, de álmos
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény a teljes regény
A
feldolgozásával;
A beszédbátorság fejlesztése;
Probléma megfigyelése, megoldása hétköznapi helyzetben

Ajánlott időkeret

3 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: A tanulók számára szervezzünk olyan környezetet,
mely önmaguk megismerésére motivál.
T
 anulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
Környezeti: Ember a természetben – állatok védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése;
Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

Altatók, mesék olvasása
Ajánlott követő tevékenységek

Altatódalok éneklése, hallgatása
A képességfejlesztés fókuszai

– Szövegolvasás;
– Ok-okozati viszonyok megértése;
– Beszédbátorság;
– Szókincsfejlesztés

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Szörnyeteg Lajos jaj, de álmos

Kooperatív technika
Szóforgó
Adott egy téma. Pl.: Mondjatok egy-egy szót, gondolatot Harry Potterről!
A négyfős csoportok tagjai egymás után szólnak hozzá a témához. A téma forgása időhöz kötött.

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek megfogalmazzák-e az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő című regényének Szörnyeteg Lajos jaj, de álmos című fejezete
– Kooperatív tanulási technikák, drámapedagógiai módszerek ismerete
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás (15 perc)
A) Ötletbörze
Eltévedtünk!
Mit csináljunk?

Kreativitás,
problémamegoldó
gondolkodás

B) Találd fel magad!

Kreativitás,
problémamegoldó
gondolkodás

Kooperatív

Találékony, jól
együttműködő gyerekek

Csoportmunka

Olvasástechnikai
nehézséggel küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

II. Új tartalom feldolgozása
1. Olvasástechnikai gyakorlat (5 perc)
A) nehezen olvasható
szavak kiemelése
szótagolva, gyakorlása;
B) n ehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása

Olvasási készség

2. A mese olvasása (differenciált módon) (20 perc)
A) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló

B) Páros olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

C) – Kiscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel;
– Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés,

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni illetve
csoportmunka

3. B
 emutató olvasás,
szereposztással (20 perc)

Együttműködő felolvasás
a szerepeknek megfelelő
normák alkalmazásával

Csoportmunka

4. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (20 perc)
A) A
 feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok párban
történő megbeszélése,
önálló megoldása, párban
történő ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Csoportmunka

5. Ismeretlen szavak,
kifejezések magyarázata
(5 perc)

Szókincsbővítés

Frontális
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KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

Mi történik, miután
Szörnyeteg Lajos elaludt?

Fantázia, kreativitás,
verbális kifejezőkészség

Drámajátékban jártas
gyerekek

Csoportmunka

Álomkép

Fantázia, kreativitás,
verbális kifejezőkészség

Kreatív, drámajátékban
jártas gyerekek

Csoportmunka

7. Altató (15 perc)

Érzelmek és
zenei hangulatok
összefüggéseinek átélése,
beleérző-képesség

LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

MUNKAFORMÁK

6. Drámajáték (25 perc)

Frontális

III. Értékelés (10 perc)
1. A) Önértékelés megadott
szempontok alapján
(Pl. aktivitás,
együttműködés,
fegyelem, szabályok
betartása)

Önismeret

B) A
 csoportmunka
értékelése, a csoporton
belüli előzetes
megbeszélés alapján;
Szempontok:
együttműködés,
szabályok betartása

Egymás iránti figyelem,
tapintatos kritika

C) Kilépőkártya

Önálló gondolkodás,
kritikai észrevételek
megfogalmazása
lényegkiemelés

2. A
 z egész osztály
munkájának tanítói
értékelése

Figyelem, tolerancia, belátás

Reális kritikai érzékkel
rendelkező gyerekek

Egyéni
önértékelés

Csoport és frontális
beszélgetés

Fejlett verbális készségű
gyerekek

Egyéni

Frontális, tanítói értékelés
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A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Ötletbörze! (Eltévedtünk! Mit csináljunk?)
Kiemelt képességek, készségek: problémamegoldó gondolkodás
A csoportok szóforgóval megoldási javaslatokat, ötleteket gyűjtenek arra az esetre, ha kirándulás közben eltévednének. Az elhangzott megoldások közül kiválasztják azt, amit a legcélravezetőbbnek találnak. A csoportok
elmondják javaslataikat az osztálynak.
Az osztály szavazással döntse el, hogy melyik megoldást választaná a legszívesebben az adott helyzetben. A
választást indokolják is meg.
B) Találd fel magad! Problémamegoldó játék
Kiemelt képességek, készségek: problémamegoldó gondolkodás
Véletlenszerűen alakított csoportokat hozunk létre.
Csoportalakítás: pl. Az osztály létszámának megfelelő számú kis színes papírt készítsünk elő (annyiszor négy
különböző színűt, ahányszor négy gyerek van az osztályban). Ezeket színükkel lefelé fordítjuk, hogy a színt ne
láthassák. Ebből húz minden gyerek. Az azonos színűek alkotnak egy csoportot.
Minden csoport kap egy borítékot. A borítékban tárgyak vannak és egy levél.
A csoportoknak nem áll minden eszköz a rendelkezésükre, minden csomagból más-más dolog hiányzik. Úgy
kell megoldaniuk a feladatot, hogy egymás között csereberélve szerezhessék meg a szükséges hozzávalókat.
A borítékok tartalma:
1. Piros papír, ragasztó, filctoll, zöld papír
2. Kék papír, sárga papír, hurkapálca, filctoll
3. Zöld papír, olló, hurkapálca, ragasztó
4. Olló, sárga papír, ragasztó, filctoll
A feladat értékelése, tapasztalatcsere

K – I. B)
Készítsetek egy zászlót, amely négy színből áll! Írjátok föl rá, hogy Négyszögletű kerek erdő,
ragasszátok rá egy hurkapálcára!

II. Új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasástechnikai gyakorlatok
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

Nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása párban vagy önállóan
Az olvasógyakorlat az olvasólap elején található.

K – II. 1.
A)
pa-na-szol-ko-dott,

hő-zön-bő-zönt,

e-lő-ká-szá-ló-dott,

kö-rül-mé-nye-sen,

te-kin-te-tek-re,

hu-szon-ki-lenc-szer,

ku-tya-ben-ge-kér-get,

va-la-meny-nyi-ük,

hir-ki-hor-ki-hor-ko-lá-szott
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B)
bukfencezett huszonkilencet

vasvillaszemeket meresztett rá

rágicsáljál kutyabengekérget

körülményesen elmesélte

hirki-horki-horkolászott

előkászálódtak a hűvösből

II. 2. Az első fejezet olvasása (differenciált módon)
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt készségek, képességek: olvasási készség, szövegértés

A) Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg az első fejezettel.
B) Az olvasópárokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák mellé technikailag magasabb szinten álló pár kerüljön.
A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő haladás érdekében a gyorsabban olvasó hosszabb, a
lassabban olvasó gyerek rövidebb szöveget olvasson.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kis csoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.

II. 3. Bemutató olvasás, szereposztással
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: együttműködő felolvasás a szerepeknek megfelelő normák alkalmazásával

A csoportok kártyán kapják meg, hogy melyik rész bemutató olvasására készüljenek fel. A szereposztást egymás között megbeszélik, majd egyeztetés után jelölik (ceruzával, halványan a monogramok beírásával) az egyes
szereplők mondatait. Ahol csak két szereplő van, ott a mesélő szerepét két diák látja el. A váltás helyét is a gyerekek határozzák meg.

K – II. 3.
Keressétek ki a fejezetből Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen a szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Vacskamati és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen
a szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből  Aromo és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen a
szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Bruckner Szigfrid és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel
közösen a szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Ló Szerafin és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen
a szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Mikkamakka és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen a szerepek szerinti felolvasásra.
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II. 4. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

A) A feladatokat önállóan oldják meg, s közösen ellenőrzik a diákok.
B) A párok a feladat önálló elolvasása, átgondolása után megbeszélik, majd önállóan leírják a megoldást.

K – II. 4.
1. Keresd ki azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek mind azt jelentik, hogy szegény Szörnyeteg Lajos szörnyen álmos volt!
2. Keresd ki a meséből, hányféleképpen szólalt meg Szörnyeteg Lajos! Pl. „suttogta”...
3. Rajzold le azt, ami ebben a fejezetben a legérdekesebb neked!

1. fl.

Fl – II. 4.
1. Ki ajánlotta az alábbi megoldásokat az álmosság ellenszereként? Írd a szereplők nevét a megfelelő helyre!
Fenyőtű ___________________________________ Hideg-forró _ __________________________
Favágás ____________________________________  Koplalás ______________________________
Kutyabengekéreg ___________________________  Bukfenc ______________________________
2. Kinek az ajánlata maradt ki az előző felsorolásból? ____________________________________
Ő mit ajánlott megoldásként? ________________________________________________________
3. Mit jelent az a szólás, hogy „annyit ér, mint halottnak a csók”? __________________________
Ki mondta ezt ebben a fejezetben? _ __________________________________________________

II. 5. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Közösen megbeszélik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak.

II. 6. Drámajáték
TERVEZETT IDŐ: 25 perc
Kiemelt képességek, készségek: más nézőpontjából szemlélni (decentrálás), fantázia, verbális kifejezőkészség

A) Mi történt, miután Szörnyeteg Lajos elaludt?
A csoportok rövid felkészülés után bemutatják, hogy szerintük mi történhetett, miután Szörnyeteg Lajos elaludt.
A jelenetek után közösen megbeszélik, hogy a szereplők viselkedése mennyiben tükrözte eddig megismert
tulajdonságaikat.
B) Álmok
A csoportok közösen kitalálnak egy álmot, amit Szörnyeteg Lajos álmodhat. Rövid
megbeszélés után megjelenítik az általuk kitalált álomképet.

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Szörnyeteg Lajos jaj, de álmos

II. 7. Altató
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: érzelmek és zenei hangulatok összefüggéseinek átélése

A tanító terelje a beszélgetést az altatódalokra. Kinek, ki, miért énekel, mond, játszik altatót?
A Négyszögletű… lakói, ha már egy ideig nem hagyták Szörnyeteg Lajost elaludni, engeszteljék ki egy altatóval. Előtte beszéljék meg, hogy szerintük milyennek kell lennie egy altatónak (tempó, hangerő, ritmus, dallam,
szövegtartalom). Ha az osztály tud ilyen dalt, énekelje el. Éneklés hiányában hallgassák meg a zenei bejátszást,
majd beszéljék meg, hogy az altató jellegzetességeinek megfelelt-e a zene.
Zene: Susognak a fák; Egy gili, két gili
(Ha van rá idő, legalább kétszer hallgassák meg a zenét, esetleg próbálják dúdolni a dallamot.)

III. Értékelés							
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás, önismeret

III. 1.
A) Önértékelés megadott szempontok alapján
Pl. aktivitás, együttműködés, szabályok betartása
A gyerekek a megadott szempontok segítségével elmondják, mennyire elégedettek saját munkájukkal.
B) A csoportok önértékelése
A csoportok megbeszélik, hogyan sikerült a közös munka. Melyik feladat megoldásával voltak elégedettek?
Véleményüket megosztják a többiekkel. Hogyan érezték magukat a csoportos munkában és a többi munkaforma során?
C) „Kilépőkártya”
A tanító kioszt minden diáknak 1-1 kártyát, és arra kéri őket, hogy válaszukat szóban vagy írásban fogalmazzák meg. Az egyéni szükségleteket figyelembe véve határozzuk meg a szóbeli vagy írásbeli megoldás kérését.
Nem fontos mind a három kérdésre válaszolni!
Ezután az önként jelentkezők megosztják társaikkal gondolataikat. A tanár válaszol a megjegyzésekre, észrevételekre.

K – III. 1. C)
1. Idézz fel magadban és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!
2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely a Szörnyeteg Lajos ébren tartására született tanácsokhoz
kapcsolódik!
3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt Mikkamakkáról!

III. 2. A tanító értékelése az osztály és a csoportok munkájáról
A tanító értékeli az osztály és a csoportok munkáját tekintettel az aktivitásra, együttműködésre, figyelemre,
találékonyságra.
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MELLÉKLETEK
K – I. B)
Készítsetek egy zászlót, amely négy színből áll! Írjátok föl rá, hogy Négyszögletű Kerek Erdő, ragasszátok rá egy hurkapálcára!

K – II. 1.
A)

pa-na-szol-ko-dott,

hő-zön-bő-zönt,

e-lő-ká-szá-ló-dott,

kö-rül-mé-nye-sen,

te-kin-te-tek-re,

hu-szon-ki-lenc-szer,

ku-tya-ben-ge-kér-get,

va-la-meny-nyi-ük,

hir-ki-hor-ki-hor-ko-lá-szott

B)

bukfencezett huszonkilencet

vasvillaszemeket meresztett rá

rágicsáljál kutyabengekérget

körülményesen elmesélte

hirki-horki-horkolászott

előkászálódtak a hűvösből

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Szörnyeteg Lajos jaj, de álmos

K – II. 3.
Keressétek ki a fejezetből Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen a
szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Vacskamati és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen a
szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Aromo és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen a szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Bruckner Szigfrid és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen
a szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Ló Szerafin és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen a
szerepek szerinti felolvasásra.
Keressétek ki a fejezetből Mikkamakka és Szörnyeteg Lajos beszélgetését! Készüljetek fel közösen a
szerepek szerinti felolvasásra.

K – II. 4.
1. K
 eresd ki azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek mind azt jelentik, hogy szegény Szörnyeteg
Lajos szörnyen álmos volt!
2. Keresd ki a meséből, hányféleképpen szólalt meg Szörnyeteg Lajos! Pl. „suttogta”...
3. Rajzold le azt, ami ebben a fejezetben a legérdekesebb neked!
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Fl – II. 4.
 i ajánlotta az alábbi megoldásokat az álmosság ellenszereként? Írd a szereplők nevét a megfele1. fl. 1. K
lő helyre!

Fenyőtű

Hideg-forró

Favágás

Koplalás

Kutyabengekéreg

Bukfenc

2. Kinek az ajánlata maradt ki az előző felsorolásból?
Ő mit ajánlott megoldásként?

3. Mit jelent az a szólás, hogy „annyit ér, mint halottnak a csók”?
Ki mondta ezt ebben a fejezetben?

K – III. 1 C)
1. Idézz fel magadban és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!
2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely a Szörnyeteg Lajos ébren tartására született tanácsokhoz kapcsolódik!
3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt Mikkamakkáról!

lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
Ló szerafin legyőzi önmagát
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 agyobb terjedelmű szépirodalmi mű, regény olvasása, közös
N
élményszerű feldolgozása; A belső értékek megismerésén alapuló
véleményalkotásra nevelés;
Emberi viselkedésformák megfigyelése a mesében

Ajánlott időkeret

3 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: A tanulók számára szervezzünk olyan környezetet,
mely önmaguk megismerésére motivál.
Kialakítani bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot
Tanulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
K
 ritikai gondolkodás: Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt
témával kapcsolatban
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
K
 örnyezeti: Ember a természetben – Életmódjukban a természet
tisztelete, a felelősség váljék meghatározóvá.

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése;
Beszédbátorság fejlesztése
Ajánlott megelőző tevékenységek

Versenyek testnevelés órán, szabálytartás
Ajánlott követő tevékenységek

Drámajátékok az önismeret fejlesztésére
A képességfejlesztés fókuszai

– Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Ok-okozati viszonyok megértése;
– Értékítéletek megfogalmazása;
– Reproduktív beszédképesség
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ÉRTÉKELÉS
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek megfogalmazzák-e az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

TÁMOGATÓRENDSZER
– Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő című meseregénye, Ló Szerafin legyőzi önmagát című fejezet
– Kooperatív tanulási technikák, drámapedagógiai módszerek ismerete

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Ló Szerafin legyőzi önmagát

Modulvázlat
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

A) Miben a legjobb?
Állatnevekhez
tulajdonságok gyűjtése

Lényegkiemelés, rendezés,
emlékezet, együttműködés

Jó verbális készséggel
rendelkező gyerekek

B) I gaz? Hamis? Állatokról
szóló állítások

Lényegkiemelés, rendezés,
összehasonlítás, emlékezet

Csoportmunka

C) K i vagyok én?
Állatok főszereplésével

Lényegkiemelés,
véleményalkotás, verbális
kifejezőkészség

Frontális

LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás (15 perc)
Csoportmunka

II. Új tartalom feldolgozása
1. O
 lvasástechnikai
gyakorlat (5 perc)
A) nehezen olvasható
szavak kiemelése
szótagolva, gyakorlása;
B) n ehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása

Olvasási készség

Olvasástechnikai
nehézséggel küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

2. A mese olvasása (differenciált módon) (25 perc)
A) Páros olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

B) – Kiscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel;
– Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

C) Tanítói bevezetés után
olvasás csoportban

Figyelem, olvasási készség,
szövegértés

a) a kiknek elkel a tanítói
segítség
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

A) A feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok csoportban
történő megbeszélése,
önálló megoldása,
csoportban történő
ellenőrzése

Szövegértés, szövegben
való tájékozódás,
emlékezet, lényegkiemelés,
együttműködés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Csoportmunka

4. A
 z ismeretlen szavak,
kifejezések magyarázata
(5 perc)

Szókincsbővítés

3. Olvasólapok (20 perc)

Frontális
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

5. Drámajáték (30 perc)
A) A hiányos tabló

Fantázia, beleérzőképesség, nonverbális, és
verbális kifejezőkészség,
együttműködés

Drámajátékban jártas
gyerekek

Csoportmunka

B) Közvetítés a verseny
helyszínéről

Lényegkiemelés,
verbális kifejezőkészség,
együttműködés

Jól fogalmazó gyerekek

Csoportmunka

C) „Forró szék”

Lényegkiemelés, verbális
kifejezőkészség

Fejlett empatikus készségű
gyerekek

Frontális

6. Kérdésözön (25 perc)

Gondolkodás, ok-okozati
összefüggések felismerése,
olvasott szövegrészhez
kérdések megfogalmazása

Csoportmunka

III. Értékelés (10 perc)
1. A) Önértékelés megadott
szempontok alapján
(Pl. aktivitás,
együttműködés,
fegyelem, szabályok
betartása)

Önismeret

B) A
 csoportmunka
értékelése a csoporton
belüli előzetes
megbeszélés alapján.
Szempontok:
együttműködés,
szabályok betartása

Egymás iránti figyelem,
tapintatos kritika

C) Kilépőkártya

Önálló gondolkodás,
kritikai észrevételek
megfogalmazása,
lényegkiemelés

2. A
 z egész osztály
munkájának tanítói
értékelése

Figyelem, tolerancia, belátás

Reális kritikai érzékkel
rendelkező gyerekek

Egyéni
önértékelés

Csoport, és frontális
beszélgetés

Fejlett verbális készségű
gyerekek

Egyéni

Frontális, tanítói értékelés

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Ló Szerafin legyőzi önmagát

A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás				
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Miben a legjobb? Állatnevekhez tulajdonsággyűjtés
Kiemelt képességek, készségek: lényegkiemelés, rendezés
Szervezzük az osztályt 4 fős csoportokba! Háromszor annyi állat nevét írjuk fel egy-egy kártyára, ahány csoportot alakítunk. Törekedjünk arra, hogy a gyerekek által lehetőleg jól ismert állatokat válasszunk.
Minden csoport három állatnevet húz. Közösen megbeszélik, hogy melyik állat milyen tulajdonságával jeleskedik. Mi az, amiben a legjobb? Az állatokról állításokat fogalmaznak meg egyes szám első személyben. Legyen
közöttük igaz (reális) állítás, dicsekvő, esetleg álszerény állítás.
Pl.: Varjú – Nekem van a madarak között a legszebb hangom; Kolibri – Én vagyok a legkisebb termetű a madarak között; Elefánt – Én elég gyönge és kistermetű vagyok.
Az elkészült állításokat olvassák föl az osztály előtt, s az osztály véleményezze, hogy reálisnak vagy valamilyen irányban túlzónak (dicsekvőnek, álszerénynek) találta-e azokat.
B) Állatokról szóló állítások

Kiemelt képességek, készségek: lényegkiemelés, összehasonlítás

Állatokkal kapcsolatos állításokat kapnak a csoportok, melyekről el kell dönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.
A hamis állításokat igazzá kell tenni, s azt le is írhatják. A feladat befejezése után az ellenőrzés csoportforgóval
történik. Az ellenőrzés után a csoportok beszámolnak a közös munkáról.

Fl – I. B)
Döntsétek el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Ha igaz, akkor I, ha hamis,
akkor H betűt tegyetek a mondat végére.
A medve téli álmot alszik. ____
A macska kedvesen duruzsol, ha jól érzi magát. ____
A csiga fürge állat. ____
A ló nagyon tiszta állat. ____
A koala fügefalevéllel táplálkozik. ____
A cápa fogai többször is újra kinőnek. ____
A gepárd az egyik leggyorsabb állat. ____
A gólya az eresz alatt fészkel. ____
A bagoly kora reggel vadászik. ____
A pingvin utódai elevenen jönnek a világra. ____
A lepke a hernyó bábjából kel ki. ____
A bálna kopoltyúval lélegzik. ____
A fecske költöző madár. ____
A póknak hat lába van. ____
A krokodil tojással szaporodik. ____
Az őz ragadozó állat. ____
A madarak testét szőr borítja. ____
A mókus télire élelmet gyűjt. ____
C) Ki vagyok én? Állatok főszereplésével
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás
A tanító kis kártyákra állatneveket ír föl. Egy önként jelentkező gyerek hátára tűzi a kártyát, aki kiáll az osztály
elé. A többieknek ezt megmutatja, de ő nem tudhatja, hogy mi van a kártyán. Ezért azt kérdezi a többiektől: „Ki
vagyok én?”
A többiek eleinte csak általánosabb, majd egyre konkrétabb, az adott állatra jellemző tulajdonságokat, illetve
vele kapcsolatos állításokat mondanak. A középen álló gyereknek ezek alapján kell kitalálnia, hogy ki ő.
(Ha van kedvünk és időnk – máskor is, nem ennek a foglalkozásnak a keretében – megkérdezhetjük a gyerekeket, milyen állatok szeretnének lenni. Ebből érdekes önismereti játék bontakozhat ki, amely akkor igazán
érdekes, ha a tanító is elmondja, ő mivé szeretne válni.)
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II. Új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasástechnikai gyakorlatok
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

Nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása párban, vagy önállóan.
Az olvasógyakorlat az olvasólap elején található.

K – II. 1.
A)
he-je-hu-já-zott,

hipp-szi-hopp-szá-zott,

kaj-dá-cso-lás-ból,

ne-ki-vö-rö-söd-ve,

szar-vas-bőr-da-rab-bal,

nagy-ké-pűs-kö-dés,

fél-be-sza-kí-tot-ta,

ti-sza-fa-galy-lyat,

visz-sza-su-tyor-gott,

a-ka-dé-kos-ko-dott
B)
félbeszakította a szóáradatot

öklömnyivé nőtt a pontocska

sutyorogni kezdett a fülébe

kisvártatva eltűntek

szarvasbőrdarabbal tisztogatta

versenyfutásra való

visz-sza-su-tyor-gott,

a köszvényéről is megfeledkezett

II. 2. A fejezet olvasása (differenciált módon)
TERVEZETT IDŐ: 25 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

A) Páros olvasás
Az olvasópárokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák mellé technikailag magasabb szinten álló
pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő haladás érdekében a gyorsabban olvasó
hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.
B)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kiscsoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
C) Tanítói bevezetés után olvasás csoportban
A tanító felolvassa az első 3 oldalt, majd ezek után a csoportok stafétaolvasással olvassák végig a fejezetet.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.

II. 3. Olvasólapok
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés, szövegben való tájékozódás

A) A feladatok önálló megoldása, ellenőrzése
B) A feladatok megbeszélése csoportban, megoldásuk önállóan, ellenőrzésük csoportban

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Ló Szerafin legyőzi önmagát

K – II. 3.
1. Mivel vádolták meg Ló Szerafint a társai?
2. Mi a véleményed Vacskamati és Brukner Szigfrid viselkedéséről?
3. Mondd másképpen! Félbeszakította a szóáradatot; Hímezett és hámozott
4. Mit gondolsz, dicsekedett-e Ló Szerafin, amikor azt mondta, hogy mindenkinél gyorsabban
tud futni.

1. fl.

Fl – II. 3
1. Keresd ki a szövegből és írd a vonalra a mondatok befejezését!
Szelídnek látszott, mint a ..........................................................................................................................
Annyira meglepődtek, hogy .....................................................................................................................
Akkora volt az a Nagy-rét, hogy ...............................................................................................................
Persze megint fején ....................................................................................................................................
2. Gyűjts rokon értelmű kifejezéseket a következő szavakhoz! Használd a mese szövegét vagy
szótárat!
Sunyított .......................................................................................................................................................
Hencegős ......................................................................................................................................................
Ordít ..............................................................................................................................................................

II. 4. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Az ismeretlen, vagy nagyon érdekesnek talált szavakat közösen megbeszélik, s a „szó-fogadóba” helyezik.

II. 5. Drámajáték
TERVEZETT IDŐ: 30 perc

A) Hiányos tabló

Kiemelt képességek, készségek: fantázia, beleérző-képesség

Minden csoport „készít” egy tablóképet, vagyis rövid mozgás után tapsra megállnak, a beállással a történet
egyik jelenetét mutatva.
A nézők közül bárki beléphet a képbe mint hiányzó szereplő, és megszólalhat. Nemcsak a mesében már megismert személyek léphetnek be, hanem bárki, aki ott lehet az erdőben. Pl. egy kismadár a fáról, egy katicabogár… Ezt az illető gyerekkel előre tisztázzuk. A belépő és megszólaló szereplők mondják el érzéseiket, véleményüket az eseményekkel kapcsolatban.
B) ”Forró szék”

Kiemelt képességek, készségek: lényegkiemelés, verbális kifejezőkészség

Az osztály közösen eldönti, hogy melyik szereplőket látná szívesen a forró székben. A gyerekek közül egy-egy
önként vállalkozó „belebújik” egy kiválasztott szereplő bőrébe, s beül a „forró székbe”. Ezzel azt is fölvállalja,
hogy bármilyen kérdést föltesznek neki, megpróbál válaszolni arra (természetesen mint adott meseszereplő).
Ebben a játékban meg lehet kérdezni mindazt, ami nem hagyja nyugodni, valamiért nagyon foglalkoztatja a
gyerekeket.
C) Közvetítés a verseny helyszínéről
Kiemelt képességek, készségek: lényegkiemelés, verbális kifejezőkészség
A csoportok közösen készítenek egy helyszíni tudósítást a Négyszögletű kerek erdőben lezajlott „versenyről”.
Ezt röviden le is írják. Az elkészült tudósítást felolvassák az osztály előtt.
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II. 6. Kérdésözön
TERVEZETT IDŐ: 25 perc
Kiemelt képességek, készségek: lényegkiemelés, verbális kifejezőkészség

A gyerekek csoportokban dolgoznak. Mindenki megfogalmaz egy kérdést a fejezettel kapcsolatban, amire
kíváncsi, s úgy érzi, hogy nem kapott rá választ. A csoporttagok felolvassák egymásnak kérdéseiket, megpróbálnak rá válaszolni, majd közösen kiválasztják a legérdekesebbet.
Ezeket a kérdéseket elmondják az osztálynak, s a tanító felírja a táblára.
A felírt kérdések közül az osztály kiválasztja azt az egyet, amelyről ezután beszélgetni fognak.

III. Értékelés							
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás, önismeret

A) Önértékelés megadott szempontok alapján
Pl. aktivitás, együttműködés, fegyelem, szabályok betartása…
A gyerekek a megadott szempontok és saját szempontjaik alapján elmondják, mennyire elégedettek a saját
munkájukkal.
B) A csoportok önértékelése
A csoportok megbeszélik, hogyan sikerült a közös munka, melyik feladat megoldásával voltak elégedettek.
Véleményüket megosztják a többiekkel. Hogyan érezték magukat a csoportos munkában és a többi munkaforma során.
C) „Kilépőkártya”
A tanító kioszt minden diáknak 1-1 kártyát, és arra kéri őket, hogy válaszukat szóban vagy írásban fogalmazzák meg. Az egyéni szükségleteket figyelembe véve határozzuk meg a szóbeli vagy írásbeli megoldás kérését.
Nem fontos mind a három kérdésre válaszolni!
Ezután az önként jelentkezők megosztják társaikkal gondolataikat. A tanár válaszol a megjegyzésekre, észrevételekre.

K – III. C
1. Idézz fel magadban, és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!
2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely a mesében olvasott futóversenyhez kapcsolódik!
3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt Ló Szerafinról!

III. 2. A tanító értékelése az osztály és a csoportok munkájáról
A tanító értékeli az osztály és a csoportok munkáját tekintettel az aktivitásra, együttműködésre, figyelemre,
találékonyságra.
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MELLÉKLETEK
Fl – I. B)
Döntsétek el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Ha igaz, akkor I, hamis, akkor H
betűt tegyetek a mondat végére.
A medve téli álmot alszik.
A macska kedvesen duruzsol, ha jól érzi magát.
A csiga fürge állat.
A ló nagyon tiszta állat.
A koala fügefalevéllel táplálkozik.
A cápa fogai többször is újra kinőnek.
A gepárd az egyik leggyorsabb állat.
A gólya az eresz alatt fészkel.
A bagoly kora reggel vadászik.
A pingvin utódai elevenen jönnek a világra._____
A lepke a hernyó bábjából kel ki.
A bálna kopoltyúval lélegzik.
A fecske költöző madár.
A póknak hat lába van.
A krokodil tojással szaporodik.
Az őz ragadozó állat.
A madarak testét szőr borítja.
A mókus télire élelmet gyűjt.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

K – II. 1.
A)

he-je-hu-já-zott,

hipp-szi-hopp-szá-zott,

kaj-dá-cso-lás-ból,

ne-ki-vö-rö-söd-ve, szar-vas-bőr-da-rab-bal,

nagy-ké-pűs-kö-dés,

fél-be-sza-kí-tot-ta,

visz-sza-su-tyor-gott,

ti-sza-fa-galy-lyat,
a-ka-dé-kos-ko-dott

B)

félbeszakította a szóáradatot

öklömnyivé nőtt a pontocska

sutyorogni kezdett a fülébe

kisvártatva eltűntek

szarvasbőrdarabbal tisztogatta

versenyfutásra való

visz-sza-su-tyor-gott,

a köszvényéről is megfeledkezett
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K – II. 3.
1. Mivel vádolták meg Ló Szerafint a társai?

2. Mi a véleményed Vacskamati és Brukner Szigfrid viselkedéséről?

3. Mondd másképpen! Félbeszakította a szóáradatot; Hímezett és hámozott

4. Mit gondolsz, dicsekedett-e Ló Szerafin, amikor azt mondta, hogy mindenkinél gyorsabban tud
futni.

Fl – II. 3
1. fl. 1. Keresd ki a szövegből és írd a vonalra a mondatok befejezését!
Szelídnek látszott, mint a ...............................................................................................................
Annyira meglepődtek, hogy . ........................................................................................................
Akkora volt az a Nagy-rét, hogy ...................................................................................................
Persze megint fején . .......................................................................................................................
2. Gyűjts rokon értelmű kifejezéseket a következő szavakhoz! Használd a mese szövegét vagy szótárat!

Sunyított ............................................................................................................................................
Hencegős . .........................................................................................................................................
Ordít . .................................................................................................................................................
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K – III. C
1. Idézz fel magadban, és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!
2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely a mesében olvasott futóversenyhez kapcsolódik!
3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt Ló Szerafinról!
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lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
bárányfelhő-bodorító
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény nyújtása teljes
A
regény feldolgozásával; A belső értékek megismerésén alapuló
véleményalkotásra, az odafigyelésre, nyitottságra nevelés; Valós
élethelyzetek a mesében, azok megoldásának megfigyelése; Kommunikációs helyzet megfigyelése szépirodalmi szövegen keresztül

Ajánlott időkeret

3 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben
I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: Az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság fejlesztése;
Tanulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.

		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
Együttműködési készség fejlesztése;
Környezeti: Ember a természetben – állatok védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése;
Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

Ismerkedés a diákok szüleinek foglalkozásával
Ajánlott követő tevékenységek

Különleges és régi mesterségek megismerése
Képességfejlesztés fókuszai

– Korábbi ismeretek mozgósítása;
– Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Ok-okozati viszonyok megértése;
– Reproduktív beszédképesség

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – A bárányfelhő-bodorító

Kooperatív technika
Kerekasztal
A szóforgó tevékenységes változata. A feladat elvégzése ugyanúgy felváltva történik. Pl. a témához kapcsolódóan a csoport egyik tagja felír egy szót, majd a lapot továbbadja a mellette ülő csoporttársának. Majd az továbbvándorol a harmadikhoz, ahonnan a negyedikhez. Addig forog a lap körben, amíg az adott idő le nem telik.
A tevékenység lehet írás, cédulák felragasztása, dominó lerakása, adott kártya halmazba helyezése stb.

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek fogalmazzák meg az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában,
a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének A bárányfelhő-bodorító című meséje;
– Kooperatív tanulási technikák ismerete, drámapedagógiai ismeretek
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I/1. Ráhangolódás (12 perc)
A) Bolondos foglalkozások
kitalálása

Fantázia, meglévő ismeretek
mozgósítása

Kreatív gyerekek

Csoportmunka

B) Hangküldő

Figyelem, emlékezet

Figyelemfejlesztést igénylő
gyerekek

Frontális

I/2. „Jut eszembe...”
(5 perc)

Asszociációs készség

Frontális

II. Új tartalom feldolgozása
1. Olvasástechnikai gyakorlat (4 perc)
a) Nehezen olvasható szavak
kiemelése szótagolva,
gyakorlása;
b) Nehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása

Olvasási készség

Olvasástechnikai
nehézséggel küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

A) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló munka

B) Páros olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

C) a) K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel;
b) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

2. A mese olvasása (18 perc)

3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (20 perc)
A) A feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok csoportban
történő megbeszélése,
önálló megoldása,
csoportban történő
ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Csoportmunka

4. A
 z ismeretlen szavak,
kifejezések magyarázata
(5 perc)

Szókincsbővítés

Frontális

5. (20 perc)
A) Ki vagyok én?

Logikai gondolkodás, memória, fantázia, kreativitás

B) Tulajdonságok gyűjtése

Összefüggések felismerése,
logikai gondolkodás

Kreatív gyerekek

Csoportmunka
Csoportmunka
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

C) Én vagyok a...!

Testbeszéd, nonverbális
jelek értelmezése

Drámajátékban jártas
gyerekek

Frontális

D) A szereplők és
tulajdonságaik
egymáshoz rendelése

Logikai gondolkodás;
Szereplők tulajdonságainak
azonosítása

Kevésbé kreatív gyerekek

Csoportmunka

A) Kérdezzük a szerzőt

Ok-okozati viszonyok
megértése, kérdések
megfogalmazása

Gondolataikat ügyesen
megfogalmazó gyerekek

Kooperatív

B) Kulcskérdések

Lényegkiemelés,
összefüggések felismerése

Csoportmunka

C) Rajz

Fantázia, vizuális
kifejezőkészség

Csoportmunka

7. Drámajáték (20 perc)

Fantázia, verbális
kifejezőkészség

Csoportmunka

1. A) Tanulói visszajelzések

Önismeret,
helyzetfelismerés

Frontális

B) A diákok visszajelzései

A tanító értékeli az osztály
és a csoportok munkáját

Emlékezet, önismeret,
önértékelés

Frontális

2. A csoportok önértékelése

Ön- és társismeret

Reális kritikai érzékkel
rendelkező gyerekek

Frontális

MUNKAFORMÁK

6. (20 perc)

III. Értékelés (8 perc)
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A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
I. 1.
A) Bolondos foglalkozások kitalálása 			
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: fantázia, kreativitás, a gondolkodás rugalmassága

A gyerekek négyfős csoportokban dolgoznak. Feladatuk, hogy találjanak ki csoportonként egy bolondos, lehetetlen foglalkozást. A megbeszélés során röviden mutassák is be a kitalált foglalkozást rövid „munkaköri leírással”.
B) Hangküldő

Kiemelt készségek, képességek: figyelemkoncentráció, a figyelem terjedelmének növelése, auditív emlékezet

Az osztály körben áll. A kezüket egymás vállára teszik, a szemüket becsukják. A tanító ad egy hangot (pl. csettint, zümmög stb.) A mellette álló átveszi, megpróbálja ő is pontosan ugyanazt a hangot adni, majd hozzá teszi
a saját „hangját” is. A következő gyerek megismétli sorrendben az eddigi hangokat, és ő is hozzáteszi a sajátját.
Így a később sorra kerülőknek egyre több hangot kell megjegyezniük és felidézniük.

I. 2. „Jut eszembe...”
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: asszociációs készség

A tanító elindítja a játékot: „Mi jut eszedbe a munkakerülő szóról?”
A gyerekek röviden mondják el, amire asszociálnak a szó hallatán. A gyerekek meghallgatása után a tanító
elmondja a szó jelentését

II. Új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasástechnikai gyakorlat
TERVEZETT IDŐ: 4 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

A nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása párban, illetve egyéni munkában. (A tanító dönti el, hogy a
szavak, szókapcsolatok vagy a mondatpiramis olvasását melyik diák milyen módon gyakorolja.)

K – II. 1.
A)
riadóautóhoz
sebességváltóm
kibodoríthatnál

akkumulátoromat
méltatlankodott
bárányfelhő-bodorító

csavargókülsejű egyénről
megkönnyebbülten felsóhajtott

borbolyagyökeret
bizonytalankodott
csavargókülsejűek

rendfenntartó közege
vihogott kárörvendően

B)
Együtt ebédeltek.
Együtt ebédeltek valamennyien.
Békességben együtt ebédeltek valamennyien.
Nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien.
Ezek után nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien.

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – A bárányfelhő-bodorító

II. 2. A mese olvasása
TERVEZETT IDŐ: 18 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

A) Önálló olvasás
Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezettel
B) Páros olvasás
A diákok párban olvassák a fejezetet. Az olvasó párokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák
mellé technikailag magasabb szinten álló pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő
haladás érdekében a gyorsabban olvasó hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kis csoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.

II. 3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegben való tájékozódás, emlékezet, lényegkiemelés

A) A feladatok önálló megoldása, ellenőrzése
B) A feladatok csoportban történő megbeszélése, önálló megoldása, csoportban történő ellenőrzése

K – II. 3.
1. Írd le azoknak a nevét, akik ebben a mesében szerepeltek először!
2. Válaszolj a kérdésekre!
Miért akarták letartóztatni Mikkamakkát és Vacskamatit?
Hogyan viselkedett Vacskamati szorult helyzetében?
Hogyan viselkedett Mikkamakka szorult helyzetében?
3. Rajzold le úgy, ahogy elképzeled! „Két csavargókülsejű egyén ballagott a Négyszögletű kerek
erdő felé nagy fittyekkel.”
4. Találj ki magadnak és egy barátodnak olyasféle nevet, amilyet Lázár Ervin talált ki ebben a
mesében!
5. Hogyan fejezi ki a mesélő a szereplők megszólalását? Keress hasonló kifejezéseket (a mesélő
megszólalására)!
– mondta örömmel;
– rikkantott az őrmester;
– toldotta meg

II. 4. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Közösen megbeszélik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak: szilfid, munkakerülő, borbolya, szilfa, pingáltak. (A gyorsabban dolgozó gyerekek kikereshetik.)
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II. 5.
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

A) Ki vagyok én?

Kiemelt képességek, készségek: Logikai gondolkodás

Az osztály négyfős csoportokban dolgozik. Minden csoport húz egy szereplőt. Egymás szereplőit kell a csoportoknak kitalálnia barkochba formájában (kérdések, amelyekre csak igennel és nemmel válaszolnak a csoporttagok). Minden csoport sorban egy-egy kérdést tegyen fel, hogy azonos aktivitással vehessenek részt a csoportok
a játékban. A megfejtés után hasonló módon próbálják kitalálni a többi szereplőt is.

B) Tulajdonságok gyűjtése

Kiemelt képességek, készségek: összefüggések felismerése, fantázia

Az osztály négyfős csoportokban dolgozik. Minden csoport húz egy szereplőt. Az ő tulajdonságait gyűjtik
össze az olvasottak segítségével, illetve ha kevés az információjuk a szereplőről, a nevéből próbáljanak következtetni a tulajdonságaira. A megbeszélés során indokolják véleményüket

K – II. 5 A), B)
Gepárd Géza, Medve Medárd, Vadkan Valdemár, Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna,
Bölömbika Balambér, Rigó Rezső, Szélkiáltó Szidónia
C) Én vagyok a…!

Kiemelt képességek, készségek: testbeszéd, nonverbális jelek értelmezése

Ki - ki válasszon egy, neki érdekes, kedves szereplőt. A nevét ne árulja el, kezdjen el úgy mozogni, beszélni,
hogy a többiek kitalálhassák, ki is ő. (Ez újra visszatérő játék lehet, hogy mindenki kipróbálhassa magát. Több
mint tíz szereplő van a könyvben, és ugyanazt többen is megpróbálhatják más mozdulatokkal, szöveggel.)
D) A szereplők és tulajdonságaik egymáshoz rendelése
Kiemelt képességek, készségek: logikai gondolkodás
A csoportoknak a kapott feladatlapon a szereplőket kell azonosítaniuk a tulajdonságaikkal.
Az ellenőrzés során megoldásukat indokolják.

1. fl.

Fl – II. 5. D)
Kösd össze a szereplők nevét azzal a tulajdonsággal, amely jellemző rájuk!
Gepárd Géza

szigorú
mélabús

Medve Medárd

fontoskodó
lusta

Vadkan Valdemár

éles hangú
bosszús

Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna

szilfid
sziréna hangú

Bölömbika Balambér

mély hangú
kárörvendő

Rigó Rezső

daloló
fürge

Szélkiáltó Szidónia

túlsúlyos
tekintélytisztelő

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – A bárányfelhő-bodorító

II. 6.
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

A) Kérdezzük a szerzőt

Kiemelt képességek, készségek: ok-okozati viszonyok felismerése

A csoportoknak kérdéseket, problémákat kell megfogalmazniuk az olvasott mesével kapcsolatban, s azokat
megkísérlik megválaszolni. (Mivel a szerző nincs jelen, az ő szerepét – válaszadó – is a gyerekek töltik be.) A
kérdések ne ténykérdések legyenek, hanem a szövegértésre, a szöveg elmélyültebb vizsgálatára sarkalljanak, pl.
háttérismeretekre, következtetésekre.
A csoportok a kerekasztal kooperatív technikával leírják kérdéseiket, majd kiválasztják a szerintük legérdekesebb, leggondolkodtatóbb kérdést, s erre válaszol valaki az osztályból. A szerző, illetve válaszadó szerepét másik
csoport vállalja. Így egymás kérdéseire válaszolnak a csoportok, a szerző nevében.
B) Kulcskérdések

Kiemelt képességek, készségek: lényegkiemelés, összefüggések felismerése

A csoportok húznak egy-egy szólást. Kikeresik, hogy melyik szövegrészre illik a szólásuk. Azzal a részlettel
kapcsolatban tesznek fel kérdéseket. A kérdések közül kiválasztják azt az egyet, melyet a legérdekesebbnek találnak, melyre választ szeretnének kapni. Ezeket a kérdéseket megbeszéli az osztály.

K – II. 6. B)
Menti az irháját.
Leesik az álla.
Lóvá tesz.
Csávában van.
Megüti a bokáját.
Orránál fogva vezeti.
Nem esett a feje lágyára.
Bajban ismerni meg a jó barátot.
C) Rajz

Kiemelt képességek, készségek: fantázia, vizuális kifejezőkészség

A csoportok készítsék el a csavargókülsejű egyének rajzát. A rajzok megtekintésekor röviden mondják el, hogy
mik azok a jellegzetességek, amik a csavargásra utalnak.

II. 7. Drámajáték
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: fantázia, verbális kifejezőkészség

Ajánlott témák A két rendfenntartó beszékgetése miután elváltak Vacskamatiéktól.  Mikkamakka és Vacskamati beszélgetése, miután elváltak a rendfenntartóktól. Vacskamati és Mikkamakka elhatározza, hogy csavarogni indul.
A négyfős csoportok a megadott témákból húznak egyet. (Így egy-egy téma kétféle feldolgozásban jelenik
meg.) Ahhoz, hogy a csoport minden tagja szerepelhessen, választhatják a súgó szerepkör alkalmazását, de bármilyen új szereplőt is kitalálhatnak, aki részt vesz a beszélgetésben.
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III. Értékelés							
TERVEZETT IDŐ: 8 perc

A) Tanulói visszajelzések

Kiemelt képességek, készségek: önismeret

A gyerekek elmondják, hogyan érezték magukat, melyik feladat tetszett nekik legjobban, mennyire elégedettek a saját munkájukkal.

B) A gyerekek visszajelzései, a tanító értékelése az osztály és a csoportok munkájáról
Kiemelt képességek, készségek: önkontroll, önismeret
A gyerekek elmondják véleményüket a munkájukkal kapcsolatban: mivel elégedettek, melyik feladatnál voltak nehézségeik, hogyan tudtak együtt dolgozni.
A tanító értékeli az osztály és a csoportok munkáját tekintettel az aktivitásra, együttműködésre, figyelemre,
találékonyságra.
C) A csoportok önértékelése

Kiemelt képességek, készségek: ön- és társismeret

A csoportok megbeszélik, hogyan sikerült a közös munkájuk, melyik feladat megoldásával voltak elégedettek.
Véleményüket megosztják a többiekkel. Hogyan érezték magukat a csoportos munkában és a többi munkaforma során.

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – A bárányfelhő-bodorító

MELLÉKLETEK
K – II. 1.
A)

riadóautóhoz

akkumulátoromat

borbolyagyökeret

sebességváltóm

méltatlankodott

bizonytalankodott

kibodoríthatnál

bárányfelhő-bodorító

csavargókülsejűek

csavargókülsejű egyénről

rendfenntartó közege

megkönnyebbülten felsóhajtott

vihogott kárörvendően

B)

Együtt ebédeltek.
Együtt ebédeltek valamennyien.
Békességben együtt ebédeltek valamennyien.
Nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien.
Ezek után nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien.
K – II. 3.
1. Írd le azoknak a nevét, akik ebben a mesében szerepeltek először!
2. Válaszolj a kérdésekre!
Miért akarták letartóztatni Mikkamakkát és Vacskamatit?
Hogyan viselkedett Vacskamati szorult helyzetében?
Hogyan viselkedett Mikkamakka szorult helyzetében?

3. Rajzold le úgy, ahogy elképzeled! „Két csavargókülsejű egyén ballagott a Négyszögletű kerek erdő
felé nagy fittyekkel.”
4. Találj ki magadnak és egy barátodnak olyasféle nevet, amilyet Lázár Ervin talált ki ebben a mesében!
5. Hogyan fejezi ki a mesélő a szereplők megszólalását? Keress hasonló kifejezéseket (a mesélő
megszólalására)!
– mondta örömmel;
– rikkantott az őrmester;
– toldotta meg
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K – II. 5 A), B)

Gepárd Géza,
Medve Medárd,
Vadkan Valdemár,
Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna,
Bölömbika Balambér,
Rigó Rezső,
Szélkiáltó Szidónia

Fl – II. 5. D)
1. fl. Kösd össze a szereplők nevét azzal a tulajdonsággal, amely jellemző rájuk!
Gepárd Géza

szigorú
mélabús

Medve Medárd

fontoskodó
lusta

Vadkan Valdemár

éles hangú
bosszús

Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna

szilfid
sziréna hangú

Bölömbika Balambér

mély hangú
kárörvendő

Rigó Rezső

daloló
fürge

Szélkiáltó Szidónia

túlsúlyos
tekintélytisztelő
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K – II. 6. B)

Menti az irháját.
Leesik az álla.
Lóvá tesz.
Csávában van.
Megüti a bokáját.
Orránál fogva vezeti.
Nem esett a feje lágyára.
Bajban ismerni meg a jó barátot.
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lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
vacskamati virágja
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Szépirodalmi alkotás segítségével átélni a mások iránti felelősséget,
a kiszolgáltatottakról való gondoskodást; Kommunikációs helyzetek
megfigyelése;
Nyelvi kifejezések gazdagságának, hangulatteremtő erejének megfigyelése, kiemelése

Ajánlott időkeret

2 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: Az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság fejlesztése
T
 anulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése. Együttműködési készség fejlesztése
Környezeti: Ember a természetben – Növények védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése. Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

A növények gondozása otthon
Ajánlott követő tevékenységek

Egy növény gondozása az osztályban;
„Az üres virágcserép” című koreai mese modulja
Képességfejlesztés fókuszai

– Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Vizuális és verbális információk megfeleltetése;
– Ok-okozati viszonyok megértése;
– Értékítéletek megfogalmazása;
– Kifejleti jóslatok megfogalmazása, igazolása;
– Szókincsfejlesztés

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Vacskamati virágja

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek fogalmazzák meg az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában,
a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének, a Vacskamati virágja című meséje;
– Kooperatív technikák, drámapedagógiai módszerek ismerete
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás (12 perc)
1. A) „Ajándékozás”

Empátia, társak ismerete

Jó empatikus készségű
gyerekek

Frontális

B) Képzeletbeli ajándék

Társak ismerete

Kreatív gyerekek

Frontális

Olvasási készség

Olvasástechnikai
nehézséggel küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

A) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló

B) Páros olvasás

Olvasási készség,
szövegértés,

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

C) a) K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel;
b) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés,

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

II. Új tartalom feldolgozása
1. Olvasástechnikai gyakorlat (4 perc)
a) Nehezen olvasható szavak
kiemelése szótagolva,
gyakorlása;
b) Nehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása
2. A mese olvasása (8 perc)

3. Drámajáték/vizuális megjelenítés (15 perc)
A) Mi történhet ezután?

Dramatikus készség;
Kifejleti jóslatok
megfogalmazása

Drámajátékban jártasabb
gyerekek

Csoportmunka

B) Jóslás

Kifejleti jóslatok
megfogalmazása

Fantáziadús gyerekek

Csoportmunka

C) Rajz – Mi történhet
ezután?

Vizuális kifejezőkészség

Drámajátékban kevésbé
jártas, szívesen rajzoló
gyerekek

Önálló/csoportmunka

4. A
 mese továbbolvasása
(a korábban elkezdett
módon) (6 perc)

Olvasási készség,
szövegértés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

5. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (15 perc)
A) A
 feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

B) A feladatok csoportban
történő megbeszélése,
önálló megoldása,
csoportban történő
ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

6. A
 z olvasottak összevetése
a jóslással (4 perc)

Kifejleti jóslatok igazolása

Frontális

A) Pillanatkép

Dramatikus készség

Csoportmunka

B) „Megszólaló szobrok”

Dramatikus készség

8. A virág megjelenítése
rajz formájában (10 perc)

Fantázia, vizuális
kifejezőkészség

MUNKAFORMÁK

Csoportmunka

7. (8 perc)

Kreatív, jó dramatikus
készségű gyerekek

Csoportmunka
Csoportmunka

III. Értékelés (8 perc)
A) „Kilépőkártya”

Lényeglátás,
helyzetfelismerés;
Önismeret

B) Tanulói visszajelzések

Önismeret,
helyzetfelismerés

Fejlett verbális készségű
gyerekek

Egyéni

Frontális
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A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
TERVEZETT IDŐ: 12 perc
Kiemelt képességek, készségek: társak ismerete

1. A) „Ajándékozás”
Az osztály körben ül. A tanító arra kéri a gyerekeket, hogy gondolják át, majd sorban egymás után mondják el,
hogy szerintük minek örülne a mellettük ülő társuk. Mondandójukat indokolják meg.
1. B) Képzeletbeli ajándék
Minden gyerek kap egy cédulát, melyre egy képzeletbeli ajándék nevét írja. Az ajándékok kapcsolatokra,
helyzetekre, állapotokra utalhatnak: pl. X szeret focizni, ezért focilabda kerül a cédulára (a megajándékozandó
gyerek neve nem szerepel a cédulán), Y elvesztette a tollát, ezért tollat kap. Ezután a cédulák egy dobozba kerülnek, mindenki húz egy cédulát, s megpróbálja kitalálni, hogy kinek szánta valaki a cédulán szereplő ajándékot.
Ha nem sikerül kitalálnia, a többiek segítenek. Ha ők sem tudják, mondja meg az ajándékozó.

II. Új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasástechnikai gyakorlat
TERVEZETT IDŐ: 4 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

A nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása párban, illetve egyéni munkában. (A tanító dönti el, hogy a
szavak, szókapcsolatok vagy a mondatpiramis olvasását melyik diák milyen módon gyakorolja.)

K – II. 1.
A)
megállapodtunk
lilállani
mélyen elgondolkozott
dörömbölt boldogan

suspitoltak
kornyadsz

zöldelleni
fonnyadozott
április tizenötödikén
sürögtek-forogtak

B)
Lehet születésnapja.
Egyszer lehet születésnapja.
Csak egyszer lehet születésnapja.
Mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
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II. 2. A mese olvasása
TERVEZETT IDŐ: 8 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés, olvasási készség

A fejezetet ebben a feladatban nem végig olvassák a gyerekek, hanem csak a 62. oldal 13. soráig. (Ha más kiadás áll rendelkezésre: a most olvasandó utolsó mondat: „Egészen addig, míg egyszer csak nagy mérgesen azt
nem mondta Dömdödöm, hogy dömdödöm.” (A mese további részét a 3. feladat után olvassák el.)

A) Önálló olvasás
Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezettel
B) Páros olvasás
A diákok párban olvassák a fejezetet. Az olvasó párokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák
mellé technikailag magasabb szinten álló pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő
haladás érdekében a gyorsabban olvasó hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kis csoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.

II. 3. Drámajáték/vizuális megjelenítés
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Mi történhet ezután?

Kiemelt képességek, készségek: jóslatok megfogalmazása, dramatikus készség

Rövid felkészülés után a négyfős csoportok kis jelenetben mutatják be, hogy szerintük mi történhet a mese
további részében. A bemutatók után közösen megbeszélik a látottakat.

B) Jóslás

Kiemelt képességek, készségek: jóslatok megfogalmazása

A négyfős csoportok feladata, hogy az eddig olvasottak alapján jósolják meg, hogy mi fog történni, és miért
gondolják ezt. A feladatot szóforgóval végezzék a csoportok. A megbeszélés során minden csoport elmondja
jóslatát.

II. 4. A mese továbbolvasása a fejezet végéig (a korábban elkezdett módon)
TERVEZETT IDŐ: 6 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés, olvasási készség

A fejezetet továbbolvasásának első mondata: „ – Hallottátok? – mondta Ló Szerafin. – Dömdödöm azt mondta,
hogy dömdödöm.”

II. 5. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegben való tájékozódás, emlékezet, lényegkiemelés

A) A feladatok önálló megoldása, ellenőrzése
B) A feladatok megbeszélése csoportban , megoldásuk önállóan, ellenőrzésük csoportban

K – II. 5.
1. Van virágotok otthon? Szoktál vele törődni? Hogyan? Ha nincs, milyen virágot   szeretnél?
Hogy törődnél vele, ha lenne?
2. Keresd ki a szövegből és másold le a füzetedbe azt a mondatot, amelyikből kiderül, hogy mit
csinált Vacskamati, mikor megkapta a virágot!
3. Vacskamati mostohán bánt a virággal. Mit gondolsz, miért ragaszkodott a Virág mégis hozzá?
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1. fl.

Fl – II. 5.
1. Keress rokon értelmű megfelelőket az alábbi szavakra a szövegben!
hervadt .....................................................................................................................................................
sugdolództak ...........................................................................................................................................
2. Ezek a mondatok összekeveredtek.
a) Melyik mondatot ki mondta? Írd a nevének kezdőbetűjét (monogramját) a sorok elé!
b) Vágd ki, utána rendezd olyan sorrendbe a mondatokat, ahogyan a mesében egymás után
következnek!
____________ – Fiúk, Vacskamati születésnapja van!
____________ – Csak… csak… elég furcsa. Már tizenöt éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt
születésnapod.
____________ – Az mindjárt más!
____________ – Mi történt?
____________ – De ma kedd van.
____________ – Isten éltesse, Isten éltessen!
____________ – Jé, majd elfelejtettem!

II. 6. Az olvasottak összevetése a jóslással
TERVEZETT IDŐ: 4 perc
Kiemelt képességek, készségek: összehasonlítás

A csoportok rövid hozzászólásban összehasonlítják jóslataikat az olvasottakkal.

II. 7.
TERVEZETT IDŐ: 8 perc
Kiemelt képességek, készségek: dramatikus készség

A) Pillanatkép
A csoportok kártyát húznak, melyeken a mese egy-egy részletének címét olvashatják. Ezt jelenítik meg pillanatképek, fényképek formájában. Társaik találják, hogy melyik részletet látták.

K – II. 7. A)
1. Ott sürögtek-forogtak Vacskamati körül.
2. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru.
3. A kezükben egy cserép virág.
4. Összesereglettek, hogy elvegyék a virágot Vacskamatitól.
5. Vacskamati örül, hogy a virág őt választotta.
6. Számon kérik Vacskamatin, hogy miért nem gondozta a virágot.
B) „Megszólaló szobrok”
A csoportok közül két csoport lesz a szoborkompozíció megjelenítője. (A két csoportot a tanítói választja ki, vagy
sorsolással döntenek.)
Az egyik csoport az ajándékozás, a másik a számonkérés pillanatát jelenítse meg.
A többiek a szoborkompozíció szereplőinek hangjaként szólalhatnak meg, megérintve az adott szereplőt. (A
rövid megszólalások érzelmeket fejezzenek ki.)
Több gyerek kaphat megszólalási lehetőséget, ha súgó szerepet is beiktatunk.
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II. 8. A virág megjelenítése rajzban
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: vizuális kifejezőkészség,

A csoportok csomagolópapírra, vagy A/3-as méretű lapra rajzolnak. Három csoport azt a virágot rajzolja le,
melyet a születésnapjára kapott Vacskamati.
A másik három csoport azt a virágot, melyet Vacskamati nem gondozott, de mégis nála akart maradni.
(Mind a négyen rajzoljanak, majd válasszák ki azt, amit bemutatnak az osztálynak.)
A csoportok bemutatják a kiválasztott rajzot.

III. Értékelés 						
TERVEZETT IDŐ: 8 perc
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás, önismeret

A) „Kilépőkártya”
A tanító kioszt minden diáknak 1-1 kártyát, és arra kéri őket, hogy válaszukat szóban vagy írásban fogalmazzák meg. Az egyéni szükségleteket figyelembe véve határozzuk meg a szóbeli vagy írásbeli megoldás kérését.
Nem fontos mind a három kérdésre válaszolni!
Ezután az önként jelentkezők megosztják társaikkal gondolataikat. A tanár válaszol a megjegyzésekre, észrevételekre.

K – III. A
1. Idézz fel magadban és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!
2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely a Vacskamati és virágja együttéléséhez kapcsolódik!
3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt Vacskamatiról!
B) Tanulói visszajelzések: tudott-e meg újdonságot, érdekességet a mese kapcsán?
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MELLÉKLETEK
K – II. 1.
A)

megállapodtunk

suspitoltak

zöldelleni

lilállani

kornyadsz

fonnyadozott

mélyen elgondolkozott

április tizenötödikén

dörömbölt boldogan

sürögtek-forogtak

B)

Lehet születésnapja.
Egyszer lehet születésnapja.
Csak egyszer lehet születésnapja.
Mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
K – II. 5.
1. V
 an virágotok otthon? Szoktál vele törődni? Hogyan? Ha nincs, milyen virágot szeretnél? Hogy
törődnél vele, ha lenne?

2. Keresd ki a szövegből és másold le a füzetedbe azt a mondatot, amelyikből kiderül, hogy mit csinált Vacskamati, mikor megkapta a virágot!

3. Vacskamati mostohán bánt a virággal. Mit gondolsz, miért ragaszkodott a Virág mégis hozzá?
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Fl – II. 5.
1. fl. 1. Keress rokon értelmű megfelelőket az alábbi szavakra a szövegben!
hervadt ............................................................................................................................................
sugdolództak ..................................................................................................................................
2. Ezek a mondatok összekeveredtek.
a) Melyik mondatot ki mondta? Írd a nevének kezdőbetűjét (monogramját) a sorok elé!
b) Vágd ki, utána rendezd olyan sorrendbe a mondatokat, ahogyan a mesében egymás után következnek!

____________ – Fiúk, Vacskamati születésnapja van!
____________ – Csak… csak… elég furcsa. Már tizenöt éve ismerlek, és eddig egyszer
sem volt születésnapod.
____________ – Az mindjárt más!
____________ – Mi történt?
____________ – De ma kedd van.
____________ – Isten éltesse, Isten éltessen!
____________ – Jé, majd elfelejtettem!

K – II. 7. A)
1. Ott sürögtek-forogtak Vacskamati körül.
2. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru.
3. A kezükben egy cserép virág.
4. Összesereglettek, hogy elvegyék a virágot Vacskamatitól.
5. Vacskamati örül, hogy a virág őt választotta.
6. Számon kérik Vacskamatin, hogy miért nem gondozta a virágot.
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K – III. A
1. Idézz fel magadban és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!

2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely a Vacskamati és virágja együttéléséhez kapcsolódik!

3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt Vacskamatiról!

lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
vacskamati, a nagy, egyetemes, világméretű csaló
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény nyújtása teljes
A
regény feldolgozásával; A belső értékek megismerésén alapuló
véleményalkotásra nevelés; A felnőttek világának tükröződése a
szereplők viselkedésében, érzés- és gondolatvilágában, ezek megfigyelése a mesében

Ajánlott időkeret

2 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: Az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság fejlesztése
Tanulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
K
 ritikai gondolkodás: Önálló vélemény megfogalmazása eseményekről, jelenségekről és személyekről
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése
Környezeti: Ember a természetben – állatok védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése;
Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

A gyümölcsök tartósításának, felhasználásának módjai
Ajánlott követő tevékenységek

Piac, vásárcsarnok látogatása
Képességfejlesztés fókuszai

– Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Ok-okozati viszonyok megértése;
– Értékítéletek megfogalmazása;
– Félreproduktív beszédképesség
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Ajánlás
A ráhangolódás C) pontjának feladatát rajzórán célszerű előkészíteni, a több részre osztott kör megrajzolásával
és kinyírásával, hogy itt már csak a színezés legyen a feladat.

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek fogalmazzák meg az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában,
a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének a Vacskamati a nagy, egyetemes, világméretű csaló című
meséje;
– Kooperatív technikák, drámapedagógiai módszerek ismerete
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás (10 perc)
1. A) ”Karmester” játék

Figyelem, utánzókészség

A figyelem fejlesztésére
szoruló gyerekek

Frontális

B) Fele sem igaz

Fantázia, figyelem

Fantáziadús, jó humorú
gyerekek

Csoportmunka

C) „Nem az, aminek
látszik”; Vizuális játék

Fantázia, vizuális
kifejezőkészség

Rajzolni szerető gyerekek

Csoportmunka

Olvasási készség

Olvasástechnikai
nehézséggel küzdök

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

A) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló

B) Páros olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

C) a) K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel;
b) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

II. Új tartalom feldolgozása
1. Olvasástechnikai gyakorlat (3 perc)
a) Nehezen olvasható szavak
kiemelése; szótagolva,
gyakorlása
b) Nehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása
2. A mese olvasása (12 perc)

3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (13 perc)
A) A feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok csoportban
történő megbeszélése,
önálló megoldása,
csoportban történő
ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Csoportmunka

4. A
 z ismeretlen szavak,
kifejezések magyarázata
(2 perc)

Szókincsbővítés

Frontális

5. „Mit tenne ő?”
szerepkártyák (12 perc)

Empátia, dramatikus
készség

Csoportmunka

Vitakészség, szóbeli
kifejezőkészség, tolerancia

Csoportmunka

6. Vita (15 perc)
A) Különböző vélemények
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

B) Akadémikus vita

Vitakészség, szóbeli
kifejezőkészség, tolerancia

Fejlett vitakészségű
gyerekek

Csoportmunka

A) Helyszíni tudósítás

Lényegkiemelés, empátia,
összefüggések felismerése,
kifejezőkészség

Jól fogalmazó, fejlett szóbeli
kifejezőkészségű gyerekek

Csoportmunka

B) Interjú

Kérdések megfogalmazása,
lényegkiemelés

Fantáziadús gyerekek

Csoportmunka

A) „Kilépőkártya”

Lényeglátás,
helyzetfelismerés,
Önismeret

Fejlett verbális készségű
gyerekek

Egyéni

B) Tanulói visszajelzések

Önismeret,
helyzetfelismerés

MUNKAFORMÁK

7. Drámajáték (15 perc)

III. Értékelés (8 perc)

Frontális
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A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
TERVEZETT IDŐ: 10 perc

1. A) „Karmester” játék

Kiemelt képességek, készségek: figyelem, mintakövetés

Az osztály körben áll. Egy gyerek kimegy. A bent maradók „karmestert” választanak, az ő mozdulatait fogják utánozni. A „karmester” mindenféle mozdulatot tehet. Arra kell figyelnie, hogy a mozdulatokat követhető
sebességgel hajtsa végre. A kitaláló feladata, hogy miközben a csoport együttes mozgását figyeli, kitalálja, ki
volt a karmester. Ha sikerül, a karmesterből kitaláló lesz. Ha nem sikerül, ismét ő a kitaláló, de új karmestert
választanak.
1. B) Fele sem igaz

Kiemelt képességek, készségek: fantázia

A tanító a regény későbbi meséiben olvasható ismeretlen szavakból állítottuk össze a játék kérdéseit. (Más
szavakat is fel lehet használni.) Minden szóhoz három meghatározás tartozik, melyekből egy az igaz, a másik
kettő hihetőnek látszik. A kártyák kiosztása után a csoportok feladata, hogy a sorra elhangzó kérdések meghatározásai közül megtalálják az igazat. Miután valamennyi kérdés elhangzott, a tanító irányításával ellenőrzik a
megoldásokat. Ekkor már csak a helyes megoldás hangzik el.

K – I. 1. B)
1. renegát
a) áramátalakító gép
b) háziállatok fekhelye
c) áruló
2. generátor
a) áruló
b) áramátalakító gép
c) közlekedési eszköz
3. hexencsúz
a) téli sport
b) betegség, deréktáji fájdalom
c) vízi csúszda
4. bölömbika
a) madár, erős, mély hangjáról kapta a nevét
b) a legnagyobb bika a csordában
c) fúvós hangszer
5. pepita
a) töltött péksütemény
b) a bohócok vicces neve
c) sötét és világos kockákból álló minta
6. tor
a) hosszú kirándulás
b) lakoma
c) kínai küzdősport
7. csökött
a) növésben elmaradt
b) kisszemű szőlőfajta
c) fafaragó szerszám
8. egyetemes
a) mindenre kiterjedő
b) jól tanuló kisiskolás elnevezése
c) eredetileg egy emeletes, de elírták, így lett a kétszintes épületek elnevezése egyetemes
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C) „Nem az, aminek látszik” – vizuális játék
Kiemelt képességek, készségek: fantázia, vizuális kifejezőkészség
A csoportok rajzlapon dolgoznak (Célszerű előre elkészíteni a kört, melyet több részre osztottak.) Feladatuk a
körcikkek tetszés szerinti színezése. Mikor elkészültek a kört gombostű (és a tanító) segítségével egy hurkapálca
végére tűzik, hogy forgatható legyen. Miután lassabban, gyorsabban megforgatták, megbeszélik a látottakat.

II. új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasástechnikai gyakorlat
TERVEZETT IDŐ: 3 perc

A nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása párban, illetve egyéni munkában. (A tanító dönti el, hogy a
szavak, szókapcsolatok vagy a mondatpiramis olvasását melyik diák milyen módon gyakorolja.)

K – II. 1.
A)
mormoghatott
befőttesüvegekben
emlékezhettek

megismerkedhettek
meggazdagodni
világméretetlen

világméretű találmányával
kacagásos befőttevésre
B)

földhözragadtak
fényképarcom
legegyetemesebb

vásárolnak csodabarackból
a piacon körülállták

Tisztelet költözött.
Némi kis tisztelet költözött.
Még Aromóba is némi kis tisztelet költözött.
A szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött.
Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött.

II. 2. A mese olvasása
TERVEZETT IDŐ: 12 perc
Kiemelt képességek, készségek: Olvasási készség, szövegértés

A) Önálló olvasás
Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezettel
B) Páros olvasás
A diákok párban olvassák a fejezetet. Az olvasó párokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák
mellé technikailag magasabb szinten álló pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő
haladás érdekében a gyorsabban olvasó hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kis csoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.
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II. 3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 13 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegben való tájékozódás, emlékezet, lényegkiemelés

A) A feladatok önálló megoldása, ellenőrzése
B) A feladatok csoportban történő megbeszélése, önálló megoldása, csoportban történő ellenőrzése

K – II. 3.
1. Rajzold és írd le, milyen volt a barack valójában! (Segít a szöveg!)
2. Fejezd ki másképpen!
a) Mit csinálhatott Vacskamati az üveggel, amikor zörgött-börgött, pancsikált?
b) Mit jelent, hogy jó fényképarca van?
3. Megrendült már valakiben a bizalmad? Fogalmazd meg röviden, hogy miért!
4. Szerinted miért nem pénzért adta Vacskamati a barackot?
5. Magyarázd meg mit jelent: Odasütött hát ő is.

II. 4. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
TERVEZETT IDŐ: 2 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Közösen megbeszélik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak.

II. 5. Mit tenne ő?” – szerepkártyák
TERVEZETT IDŐ: 12 perc
Kiemelt képességek, készségek: empátia, dramatikus készség

A csoportok egy-egy szereplő nevét húzzák. Feladatuk, hogy rövid megbeszélés után jelenítsék meg, hogyan
viselkedne az a szereplő ebben a mesében, ha ott lenne. Tegyék ezt úgy, hogy a csoport minden tagja tegyen,
mondjon valamit az adott szereplőt megjelenítve.

K – II. 5.
Mikkamakka
Nagy Zoárd
Maminti
Dömdödöm
Medve Medárd
Gepárd Géza

II. 6. Vita
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: vitakészség, tekintettel lenni másra, szóbeli kifejezőkészség

A) Különböző vélemények
A tanító a terem két pontján két feliratot helyez el „Egyetértek” és „Nem értek egyet” felirattal. Ezután állításokat mond a gyerekeknek, akik a feliratok mellett csoportosulnak aszerint, hogy mennyire értenek egyet az
elhangzottakkal. (Állítások lehetnek pl.: Vacskamati nem becsapni akarta az embereket, csak megtréfálni. Vacskamati mások hiszékenységén akart meggazdagodni. Vacskamati csaló volt. Vacskamati nem volt csaló. Vacskamatinak a pénz a legfontosabb. Vacskamatit nem érdekli a pénz stb.) Amelyik állításnál a leginkább megoszlanak
a vélemények, a két csoport beszélgetést kezd a témáról. Elmondhatják egymásnak érveiket, miközben a tanító
ösztönözze őket arra, hogy figyeljék egymás véleményét, próbálják a másik álláspontot megértéssel elfogadni.

83

	84

Szövegértés-szövegalkotás „A” 3. évfolyam – Négyszögletű Kerek Erdő
B) Akadémikus vita
A vita eldöntendő kérdése, hogy Vacskamati csaló volt-e, vagy sem. A négyfős csoportokon belül az egyik pár
támogató, a másik pár ellenző álláspontra helyezkedik. Minden pár az általa képviselt álláspont szerint listát
készít az érvekről, illetve ellenérvekről. Ezután a csoport négy tagja megvitatja a kérdést, mindkét oldal ismerteti
meggyőződését. A vita lezárásaként konszenzusos álláspontot alakítanak ki a leghatásosabb érvek alapján.

II. 7. Drámajáték
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Helyszíni tudósítás
A csoportok az esti híradó számára készítenek rövid helyszíni tudósítást a piacról, ahol Vacskamati éppen a barackbefőttet árulja. A szerepeket tetszés szerint választják ki a csoporton belül. (Tudósító, operatőr, Vacskamati,
vevő, vagy Vacskamati barátai közül valaki.) Rövid felkészülés után a csoportok bemutatják tudósításaikat. Az
osztály közösen megbeszéli a látottakat.
B) Interjú
A csoportok interjút készítenek a piacon. Tetszés szerint dönthetnek arról, hogy kit/kiket kérdeznek (Vacskamati, vevők, Vacskamati barátai). Törekedjenek arra, hogy mindenkinek legyen szerepe a csoporton belül.
Rövid felkészülés után minden csoport bemutatja interjúját.
Közösen megbeszélik a látottakat.

III. Értékelés 		
TERVEZETT IDŐ: 8 perc
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás, önismeret

A) „Kilépőkártya”
A tanító kioszt minden diáknak 1-1 kártyát, és arra kéri őket, hogy válaszukat szóban vagy írásban fogalmazzák meg. Az egyéni szükségleteket figyelembe véve határozzuk meg a szóbeli vagy írásbeli megoldás kérését.
Nem fontos mind a három kérdésre válaszolni!
Ezután az önként jelentkezők megosztják társaikkal gondolataikat. A tanár válaszol a megjegyzésekre, észrevételekre.

K – III. A
1. Idézz fel magadban és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!
2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely Vacskamati üzleti vállalkozásához kapcsolódik!
3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt a többi szereplőről!

B) Tanulói visszajelzések: tudott-e meg újdonságot, érdekességet a mese kapcsán?
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MELLÉKLETEK
K – I. 1. B)
1. renegát
a) áramátalakító gép
b) háziállatok fekhelye
c) áruló

2. generátor
a) áruló
b) áramátalakító gép
c) közlekedési eszköz

3. hexencsúz
a) téli sport
b) betegség, deréktáji fájdalom
c) vízi csúszda

4. bölömbika
a) madár, erős, mély hangjáról kapta a nevét
b) a legnagyobb bika a csordában
c) fúvós hangszer

5. pepita
a) töltött péksütemény
b) a bohócok vicces neve
c) sötét és világos kockákból álló minta

6. tor
a) hosszú kirándulás
b) lakoma
c) kínai küzdősport

7. csökött
a) növésben elmaradt
b) kisszemű szőlőfajta
c) fafaragó szerszám

8. egyetemes
a) mindenre kiterjedő
b) jól tanuló kisiskolás elnevezése
c) eredetileg egy emeletes, de elírták, így lett a kétszintes épületek elnevezése egyetemes
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K – II. 1.
A)

mormoghatott

megismerkedhettek

földhözragadtak

befőttesüvegekben

meggazdagodni

fényképarcom

emlékezhettek

világméretetlen

legegyetemesebb

világméretű találmányával

vásárolnak csodabarackból

kacagásos befőttevésre

a piacon körülállták

B)

Tisztelet költözött.
Némi kis tisztelet költözött.
Még Aromóba is némi kis tisztelet költözött.
A szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött.
Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött.

K – II. 3.
1. Rajzold és írd le, milyen volt a barack valójában! (Segít a szöveg!)

2. Fejezd ki másképpen!
a) Mit csinálhatott Vacskamati az üveggel, amikor zörgött-börgött, pancsikált?
b) Mit jelent, hogy jó fényképarca van?

3. Megrendült már valakiben a bizalmad? Fogalmazd meg röviden, hogy miért!

4. Szerinted miért nem pénzért adta Vacskamati a barackot?

5. Rajzold le, hogyan költözött Vacskamati szónoklatától még Aromóba is némi kis tisztelet!
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K – II. 5.


Mikkamakka
Nagy Zoárd
Maminti
Dömdödöm
Medve Medárd
Gepárd Géza
K – III. A
1. F ogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos gondolatot!

2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely Vacskamati üzleti vállalkozásához kapcsolódik!

3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt a többi szereplőről!
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lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
a fájós fogú oroszlán
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény nyújtása teljes
A
regény feldolgozásával; Beszédfejlesztés;
A gyerekek saját félelmeinek kifejezése, mások félelmeinek megismerése által, azok oldása

Ajánlott időkeret

3 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi
képességek fejlesztése;
Énkép, önismeret: A tanulók számára szervezzünk olyan környezetet,
mely önmaguk megismerésére motivál.
T
 anulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
Környezeti: Egészséges életmód

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése; Beszédfejlesztés
Ajánlott megelőző tevékenységek

1. osztály, Életjátékok XII. 7. 1–2. rész: Fogorvosnál
Ajánlott követő tevékenységek

Drámajátékok a gyerekek félelmeinek oldására
Képességfejlesztés fókuszai

– Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Spontán beszédképesség;
– Ok-okozati viszonyok megértése;
– Értékítéletek megfogalmazása;
– Reproduktív beszédképesség

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – A fájós fogú oroszlán

AJÁNLÁS
A fejezetet terjedelme miatt szabadidőben, a többi fejezetnél leírt módok közül választva, esetleg önállóan otthon olvassák el a gyerekek.
Az első modulban elkészített Szó-fogadót a regény feldolgozása során célszerű folyamatosan bővíteni. A jellemtérkép szintén kísérje végig a regény feldolgozásának egészét, minden adandó alkalommal ki lehet egészíteni újabb megismert tulajdonságokkal.

Kooperatív technikák
Szóforgó
Adott egy téma. Pl.: „Mondjatok egy-egy szót, gondolatot Harry Potterről!”
A négyfős csoportok tagjai egymás után szólnak hozzá a témához. A téma forgása időhöz kötött.
Kerekasztal
A szóforgó tevékenységes változata. A feladat elvégzése ugyanúgy felváltva történik. Pl. a témához kapcsolódóan a csoport egyik tagja felír egy szót. Majd a lapot továbbadja a mellette ülő csoporttársának. Majd továbbvándorol a harmadikhoz, ahonnan a negyedikhez. Addig forog a lap körben, amíg le nem jár az adott idő.
A tevékenység lehet írás, cédulák felragasztása, dominó lerakása, adott kártya halmazba helyezése stb.

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek megfogalmazzák-e az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének A fájós fogú oroszlán című meséje;
– Kooperatív technikák és drámapedagógiai módszerek ismerete
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MODULVÁZLAT
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

A) Félelem a kalapban

Érzések, gondolatok
megfogalmazása

Akinek jól jön az empatikus
készség fejlesztése

Frontális

B) „ Mi jut eszembe a
félelemről?” (szóforgó)

Asszociációs készség,
összefüggések felismerése

Jó verbális készségűeknek

Kooperatív

C) „Mi jut eszembe a
félelemről?” (fürtábra)

Asszociációs készség,
összefüggések felismerése

Vizuális megerősítést
igénylőknek

Kooperatív

A) „Mi a lényeg?”

Lényegkiemelés, figyelem

Akik nehezebben ismerik
fel a lényeget

Csoportmunka

B) Szájról szájra

Figyelemkoncentráció,
emlékezet, lényegkiemelés
összehasonlítás, figyelem

Akusztikus figyelem
fejlesztését igénylő
gyerekeknek

Frontális

A) Belső hangok

Dramatikus készség,
empátia, érzelmek
kifejezése, ok-okozati
összefüggések felismerése

Fejlett empatikus készségű
gyerekek

Csoportmunka

B) Válogató olvasás

Szövegben való tájékozódás,
olvasási készség

Akiknek a szövegben való
tájékozódás nehezen megy

Csoportmunka

A) Szólások válogatása,
megjelenítése

Dramatikus készség,
absztrahálás, összefüggések
felfogása

Jó dramatikus készségű
gyerekek

Csoportmunka

B) Miről beszélhetnek?

Dramatikus készség,
fantázia

Jó fantáziájú gyerekek

Kooperatív

C) Igaz-hamis állítások

Állítások megfogalmazása,
emlékezet

LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás (15 perc)

II. Új tartalom feldolgozása
1. (15 perc)

2. (25 perc)

3. Dramatikus játék (25 perc)

Kooperatív

4. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (20 perc)
A) A
 feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok párban
történő megbeszélése,
önálló megoldása, párban
történő ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Páros

5. Szómagyarázat (5 perc)
A „Szó-fogadó”
gazdagítása

Szókincsbővítés,
verbális kifejezőkészség,
gondolkodás

Frontális
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

6. Kérdésözön (25 perc)

Lényeglátás,
véleményalkotás, ok-okozati
összefüggések felismerése
verbális kifejezőkészség

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

Kooperatív

III. Értékelés (5 perc)
1. Önértékelés megadott
szempontok alapján – pl.
aktivitás, együttműködés,
fegyelem, szabályok
betartása…

Önismeret, figyelem,
véleményalkotás, verbális
kifejezőkészség

2. A
 csoportmunka
értékelése, a
csoporton belüli
előzetes megbeszélés
alapján; Szempontok:
együttműködés,
szabályok betartása

Egymás iránti figyelem,
tapintatos kritika

Csoportos és frontális
beszélgetés

3. A
 z egész osztály
munkájának
tanítói értékelése
– a pozitívumok, fejlődés
kiemelésével

Figyelem, tolerancia, belátás

Frontális tanítói értékelés

Reális kritikai érzékkel
rendelkező gyerekek

Egyéni

91

	92

Szövegértés-szövegalkotás „A” 3. évfolyam – Négyszögletű Kerek Erdő

A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Félelem a kalapban

Kiemelt képességek, készségek: érzések, gondolatok megfogalmazása

Minden gyerek kap egy kis papírlapot, melyen három megkezdett mondat található: Annak örülnék…, Attól
félek…, Azt szeretném…
A gyerekek befejezik írásban a mondatokat, majd a papírlapot összehajtva beleteszik egy dobozba. Ebből a
dobozból mindenki húz egy lapot, majd sorban felolvassák, amit kihúztak. (Nem a sajátjukat.) A felolvasást követően beszélgetnek a közös félelmekről és kívánságokról.

K – I. A)
Annak örülnék, …
Attól félek, …
Azt szeretném, …
B) „Mi jut eszembe a félelemről?” (szóforgó)
Kiemelt képességek, készségek: asszociációs készség
A négyfős csoportok szóforgóval megbeszélik, hogy mi jut eszükbe a félelemről. A csoporton belül elhangzottakat röviden összegzik, és megosztják az osztállyal is.
C) „Mi jut eszembe a félelemről?” (fürtábra – kerekasztal)
Kiemelt képességek, készségek: asszociációs készség
Minden csoport kap egy A/3-as méretű csomagolópapírt, melynek közepére fölkerül a FÉLELEM szó. Az ábra
az asszociációk mennyiségének megfelelően bővítendő.
Ehhez a hívószóhoz társítanak szavakat, fogalmakat, asszociációkat, azaz beírják a körökbe, miről mi jut az eszükbe.
A társított szavakhoz újabb asszociációkat gyűjtenek, majd megpróbálnak kapcsolatot keresni közöttük.
A megbeszélés során minden csapat szóvivője bemutatja és elmagyarázza a csoport ábráját.

II. Új tartalom feldolgozása
II. 1.
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) „Mi a lényeg?”

Kiemelt képességek, készségek: lényegkiemelés

Minden csoport kap egy szöveges feladatot. A feladatot nem kell kiszámolniuk, csak azt kell megállapítaniuk,
hogy a kérdés szempontjából van-e felesleges adat, illetve hiányzik-e adat.

K – II. 1. A)
Mi a lényeg? Keresd ki a szöveges feladatból a felesleges adatokat!
1. Egy 300 cm magas téglafal felépítéséhez 564 db téglát használtak fel, amelynek az ára 98700 Ft
volt. Mennyibe került 1 db tégla?
2. 1 dkg méz összegyűjtéséhez 600 kirepülésre van szüksége egy méhcsaládnak. Mennyi idő
alatt, s hány kirepüléssel gyűlhet össze 1 és fél kg méz?
3. A Balaton hosszúsága 78 km, legnagyobb mélysége 11 m, területe 600 négyzetkilométer. Magyarország területe 93000 négyzetkilométer. Hányszorosa Magyarország területe a Balaton
területének?
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4. Egymástól 126 dm távolságra lévő két üres tározót egy szivattyú segítségével töltenek meg. Az
egyik tározóba 36000 liter víz fér, a másokba 25000 liter. Mennyi idő alatt tölti meg a szivattyú
a két tározót, ha percenként 750 liter vizet szivattyúz beléjük?
5. Egy 42 dm hosszúságú gerenda ára 1456 Ft volt. A rakodás költsége ennek a fele. Mennyibe
került egy-egy gerenda felrakása?
6. Egy elefánt tömege kb. 4200 kg. Az elefánt naponta 295 kg táplálékot fogyaszt. Hány kg táplálékról kell gondoskodnia egy állatkertnek egy évre egy elefánt számára?
B) Szájról szájra

Kiemelt képességek, készségek: figyelemkoncentráció, emlékezet, lényegkiemelés

Öt önként vállalkozó diák adja szájról szájra az adott szöveget. Az osztály többi diákja megfigyelőként vesz
részt a játékban. Az öt gyerekből négy kimegy, a bent maradó gyerek meghallgatja a szöveget. (Ezt a tanító
olvassa föl lassan, jól érthetően.) Ezután a kint lévők közül bejön egy gyerek, akinek a benn maradó elmondja, amit hallott. Ismét bejön egy gyerek, akinek az előző társa mondja el a hallottakat. Így folytatódik a játék,
amíg az utolsó kint lévő diák is meghallgatja, majd elmondja a szöveget. Ekkor a tanító elmondja, illetve felfedi
(írásvetítőn vagy más módon) az eredeti szöveget. A hallgatóság ezt összehasonlítja az utolsóként elhangzóval.
Emeljék ki a torzulásokat, hiányokat, változásokat – a szöveg lényeges elemeiből mi maradt meg.
Szöveg lehet pl.: „Mind arra fordították a fejüket. Először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora
volt, mint a kisujjam. Egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld
sityakon egy zöld gyémánt. Mint a mákszem, akkora. De úgy fénylett, hogy végül is emiatt vették észre.”
Vagy: „A strucc a legnagyobb ma élő madár. 2 méter magas és 150 kg. Afrikában él, zebrákkal és antilopokkal
együtt. A strucc csapatban 50 madár is lehet együtt. Egy madár 8-10 tojást rak. Ezek a tojások több mint 1 kilósak
is lehetnek. A csibék kb. 40 nap alatt kelnek ki. A strucc futómadár. Repülni nem tud, ha üldözik gyorsan, futva
menekül.”

II. 2.
TERVEZETT IDŐ: 125 perc

A) Belső hangok

Kiemelt képességek, készségek: dramatikus készség, érzelmek kifejezése

A tanító elmagyarázza a gyerekeknek a „belső hangok” technikát.
(Ennek lényege, hogy a gyerekek, miközben olvassák a szöveget, bizonyos helyeken megállnak. Egy kiválasztott szereplő kimondatlan gondolatait, érzelmeit fogalmazzák meg az adott pillanatban.)

K – II. 2. A)
1. „És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas oú-aú-uó. Bruckner Szigfrid ordított. Keservesen.
– Mégiscsak meg kellene néznünk – mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
– Úgy van – bólintott Mikkamakka –, megtekintjük.
Fölkerekedett az egész társaság. Elöl ment Mikkamakka és Vacskamati Mamintival, a kicsi
zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromo, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos,
a legjobb szívű behemót és Dömdödöm.
Bruckner Szigfrid egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a negyven kiló parizer.”
Szerinted mit gondolhatott ekkor Bruckner Szigfrid?
2. „– Valóban nagyon szép szónoklat volt – mondta gyanakodva Bruckner Szigfrid –, de nem
ártana, ha egyenesen is megmondanád, mit hadrikáltál itt. Azt állítottad, hogy mostam annak
idején fogat, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
– Az az annak idején akkor volt – mondta Aromo –, amikor, ami elmúlt, az lett a jövendő, és
ami ezután lesz, az volt a múlt.
– Beletörött, aj, beletörött! – ordított föl Szörnyeteg Lajos.”
Mit gondolhatott ekkor Szörnyeteg Lajos?
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3. „Odament Mamintihoz, és felhúzta az ínyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
– Sajnos, Szigfrid, nem megy.
– Mi az, hogy nem megy?!
– Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy ha nagyon akarod, egy traktort is,
de fogtömést varázsolni, azt aztán nem tudok.
– Akkor te nem is vagy igazi tündér! – háborgott Bruckner Szigfrid.”
Mit gondolhatott ekkor Maminti?
4. „– Vigyázz! A verem! – ordította Mikkamakka.
Na de ordíthatott. Mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sittyent, suttyant és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Szigfrid. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbeesetten.”
Mit gondolhatott ekkor Mikkamakka?
5. „A többiek meg rohantak a verem köré.
– Ezt mégsem kellett volna hagyni – sopánkodott Szörnyeteg Lajos.
Mikkamakka mélyen a gödör fölé hajolt.
–Nagyon megütötted magad?
Bruckner Szigfrid nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.”
Mit gondolhatott ekkor Bruckner Szigfrid?
6. „– Épp a te szád jár! Egyáltalán hogy mersz engem megszólítani! Hol van a te fogad gránitba
ágyazva, kiállítva az erdőn? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékműve? Gránitból,
arany betűkkel! Kinek? Csoda-bruckner Csodaszigfridnek! Csodanekem.
A többiek földbe gyökerezett lábbal néztek. Megszólalni csak az egy Dömdödöm tudott.
– Dömdödöm – mondta megrendülten.”
Mit gondolhatott, mondhatott ekkor Dömdödöm?
B) Válogató olvasás

Kiemelt képességek, készségek: szövegben való tájékozódás, olvasási készség

A csoportok egy-egy megadott részletet keresnek ki a fejezetből, s azt olvassák fel szerepek szerint.
1. Miért ordít Bruckner Szigfrid?
2. Bruckner Szigfrid fogán meglátják a lyukat.
3. Dömdödöm a fogorvost javasolja.
4. Bruckner Szigfrid a fogorvosnál
5. Bruckner Szigfrid fönnhordja az orrát.
6. Bruckner Szigfrid a gödörben.

II. 3. Dramatikus játék
TERVEZETT IDŐ: 25 perc

A) Szólások válogatása, megjelenítése
Kiemelt képességek, készségek: dramatikus készség
A tanító kártyára írt szólásokat oszt ki. Minden csoport választ egyet, mely szerinte illik az olvasott meséhez.
A kiválasztott szólást eljátsszák. Társaiknak ki kell találniuk, hogy melyik szólást választotta a csoport. (A feladat
végrehajtása előtt közösen értelmezik azokat a szólásokat, melyeket a gyerekek nem ismernek. A szólások között lehetnek a szöveghez nem illők is.)
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K – II. 3. A)
Mit jelentenek a következő szólások?
a) Játszd el!
b) Fogalmazd meg más szavakkal!
c) Keresd ki a magyarázatot O. Nagy Gábor, Magyar szólások és közmondások című könyvéből!
Fél téglával veri a mellét.
Nagy mellénye van.
A királyt is atyafiának mondja.
Fennhordja az orrát.
Inába szállt a bátorsága.
Remegett, mint a nyárfalevél.
Behúzza fülét, farkát.
Nyúlvitéznek bokor a vára.
B) Miről beszélhetnek?

Kiemelt képességek, készségek: dramatikus készség, fantázia

A csoportoknak azt a jelenetet kell elképzelniük és eljátszaniuk, amikor Bruckner Szigfrid a fogorvosnál van, s
többiek várják visszatértét a Négyszögletű kerek erdőbe. Miről beszélgethetnek a várakozók?
Rövid felkészülés után minden csoport bemutatja jelenetét. Közösen megbeszélik a látottakat.

C) Igaz-hamis állítások

Kiemelt képességek, készségek: állítások megfogalmazása, emlékezet

A csoportok kerekasztal technikával, igaz és hamis állításokat kell fogalmaznak meg a mesével kapcsolatban.
Az ellenőrzés során a többiek megfejtenek, hogy igaz vagy hamis állítást hallottak.

II. 4. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés

A) A feladatok önálló megoldása, ellenőrzése
B) A feladatok megbeszélése párban, önálló megoldása, ellenőrzése párban

K – II. 4.
1. Magyarázd meg, hogy szerinted mit jelent Aromó szónoklata!
„– Mikor a hírt a birka írta, mikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, mikor a szamár volt
számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fácán, és mikor a récék voltak az észmércék.”
2. Szerinted miért fért el egyre kevesebb képzeletbeli kitüntetés Bruckner Szigrid mellén, a fogorvoshoz közeledve?
3. Te mit érzel, mire gondolsz, ha fogorvoshoz mész?
4. Keresd ki a szövegből a lyuk különböző elnevezéseit!

1. fl.

Fl – II. 4.
Írj tulajdonságokat, melyek Bruckner Szigfrid viselkedését jellemzik a mese elejétől a végéig!
Amikor fáj a foga: . ......................................................................................................................................
A fogorvoshoz menet: ................................................................................................................................
A fogtömés után: .........................................................................................................................................
A gödörbe esve: . .........................................................................................................................................
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II. 5. Szómagyarázat
TERVEZETT IDŐ: 5 perc

A „szó-fogadó” gazdagítása
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Közösen megbeszélik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak.

II. 6. Kérdésözön
TERVEZETT IDŐ: 25 perc
Kiemelt képességek, készségek: ok-okozati összefüggések felismerése

A csoportok a szóforgó technikával olyan kérdéseket tesznek fel, melyek a mese kapcsán felmerültek bennük.
A csoporton belül elhangzott kérdések közül kiválasztják a legérdekesebbet, s azt az osztállyal is megosztják.
Ezeket a tanító a táblára/írásvetítőre írja. Az így felmerült kérdésekből az osztály választ egyet, melyet közösen
megbeszélnek.

III. Értékelés
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: önismeret, véleményalkotás, belátás, egymás iránti figyelem

III. 1. Önértékelés megadott szempontok alapján
Pl. aktivitás, együttműködés, fegyelem, szabályok betartása…

III. 2. A csoportmunka értékelése, a csoporton belüli előzetes megbeszélés alapján
Szempontok: együttműködés, szabályok betartása

III. 3. Az egész osztály munkájának tanítói értékelése
Pozitívumok, fejlődés kiemelésével.
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MELLÉKLETEK
K – I. A)

Annak örülnék,

Attól félek,

Azt szeretném,

K – II. 1. A)
Mi a lényeg? Keresd ki a szöveges feladatból a felesleges adatokat!
1. Egy 300 cm magas téglafal felépítéséhez 564 db téglát használtak fel, amelynek az ára 98700 Ft volt. Menynyibe került 1 db tégla?
2. 1 dkg méz összegyűjtéséhez 600 kirepülésre van szüksége egy méhcsaládnak. Mennyi idő alatt, s hány
kirepüléssel gyűlhet össze 1 és fél kg méz?
3. A Balaton hosszúsága 78 km, legnagyobb mélysége 11 m, területe 600 négyzetkilométer. Magyarország
területe 93000 négyzetkilométer. Hányszorosa Magyarország területe a Balaton területének?
4. Egymástól 126 dm távolságra lévő két üres tározót egy szivattyú segítségével töltenek meg. Az egyik tározóba 36 000 liter víz fér, a másokba 25 000 liter. Mennyi idő alatt tölti meg a szivattyú a két tározót, ha
percenként 750 liter vizet szivattyúz beléjük?
5. Egy 42 dm hosszúságú gerenda ára 1456 Ft volt. A rakodás költsége ennek a fele. Mennyibe került egy-egy
gerenda felrakása?
6. Egy elefánt tömege kb. 4200 kg. Az elefánt naponta 295 kg táplálékot fogyaszt. Hány kg táplálékról kell
gondoskodnia egy állatkertnek egy évre egy elefánt számára?
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K – II. 2. A)
1.

„És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas oú-aú-uó. Bruckner Szigfrid ordított. Keservesen.
– Mégiscsak meg kellene néznünk – mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
– Úgy van – bólintott Mikkamakka –, megtekintjük.
Fölkerekedett az egész társaság. Elöl ment Mikkamakka és Vacskamati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromo, legvégül pedig Szörnyeteg
Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm.
Bruckner Szigfrid egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a negyven kiló parizer.”
Szerinted mit gondolhatott ekkor Bruckner Szigfrid?
2.

„– Valóban nagyon szép szónoklat volt – mondta gyanakodva Bruckner Szigfrid –, de
nem ártana, ha egyenesen is megmondanád, mit hadrikáltál itt. Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogat, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszél!
– Az az annak idején akkor volt – mondta Aromo –, amikor, ami elmúlt, az lett a jövendő,
és ami ezután lesz, az volt a múlt.
– Beletörött, aj, beletörött! – ordított föl Szörnyeteg Lajos.”
Mit gondolhatott ekkor Szörnyeteg Lajos?
3.

„Odament Mamintihoz, és felhúzta az ínyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a
fejét.
– Sajnos, Szigfrid, nem megy.
– Mi az, hogy nem megy?!
– Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy ha nagyon akarod, egy traktort is, de fogtömést varázsolni, azt aztán nem tudok.
– Akkor te nem is vagy igazi tündér! – háborgott Bruckner Szigfrid.”
Mit gondolhatott ekkor Maminti?
4.

„– Vigyázz! A verem! – ordította Mikkamakka.
Na de ordíthatott. Mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sittyent, suttyant és a gödör
fenekén egy nagyot huppant Bruckner Szigfrid. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy
kétségbeesetten.”
Mit gondolhatott ekkor Mikkamakka?

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – A fájós fogú oroszlán

5.

„A többiek meg rohantak a verem köré.
– Ezt mégsem kellett volna hagyni – sopánkodott Szörnyeteg Lajos.
Mikkamakka mélyen a gödör fölé hajolt.
–Nagyon megütötted magad?
Bruckner Szigfrid nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.”
Mit gondolhatott ekkor Bruckner Szigfrid?
6.

„– Épp a te szád jár! Egyáltalán hogy mersz engem megszólítani! Hol van a te fogad gránitba ágyazva, kiállítva az erdőn? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékműve? Gránitból, arany betűkkel! Kinek? Csoda-bruckner Csodaszigfridnek! Csodanekem.
A többiek földbe gyökerezett lábbal néztek. Megszólalni csak az egy Dömdödöm tudott.
– Dömdödöm – mondta megrendülten.”
Mit gondolhatott, mondhatott ekkor Dömdödöm?

K – II. 3. A)
Mit jelentenek a következő szólások?
a) Játszd el!
b) Fogalmazd meg más szavakkal!
c) Keresd ki a magyarázatot O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyvéből!

Fél téglával veri a mellét.
Nagy mellénye van.
A királyt is atyafiának mondja.
Fennhordja az orrát.
Inába szállt a bátorsága.
Remegett, mint a nyárfalevél.
Behúzza fülét, farkát.
Nyúlvitéznek bokor a vára.
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K – II. 4.
1. Magyarázd meg, hogy szerinted mit jelent Aromó szónoklata!
„– Mikor a hírt a birka írta, mikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, mikor a szamár volt számtantanár,
mikor egy pálcán kézen állt a fácán, és mikor a récék voltak az észmércék.”

2. Szerinted miért fért el egyre kevesebb képzeletbeli kitüntetés Bruckner Szigrid mellén, a fogorvoshoz közeledve?

3. Te mit érzel, mire gondolsz, ha fogorvoshoz mész?

4. Keresd ki a szövegből a lyuk különböző elnevezéseit!

Fl – II. 4.
1. fl. Írj tulajdonságokat, melyek Bruckner Szigfrid viselkedését jellemzik a mese elejétől a végéig!
Amikor fáj a foga: ............................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................
A fogorvoshoz menet: . ...................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................
A fogtömés után: .............................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................
A gödörbe esve: ...............................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................

lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
dömdö-dömdö-dömdödöm
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény nyújtása teljes
A
regény feldolgozásával; A gyerekek fantáziájának, képzelőerejének
kibontakoztatása

Ajánlott időkeret

2 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben
I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: Az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság fejlesztése;
Tanulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.

		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
Együttműködési készség fejlesztése;
Környezeti: Ember a természetben – Állatok védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése; Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

Versek olvasása, tanulása
Ajánlott követő tevékenységek

Versek olvasása, versírás
Képességfejlesztés fókuszai

–  Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Értékítéletek megfogalmazása;
– Reproduktív beszédképesség;
– Félreproduktív  beszédkészség
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Ajánlás
A „habart” vers – más versekkel vagy olyanokkal, amelyeket nem vagy nehezen sikerült „összerakniuk” – megmaradhat rendszeresen visszatérő tevékenységnek, pl. időkitöltőnek. A már „újraalkotott” rövid verseket mondogathatjuk közösen ráérő időnkben, például teremrendezés, öltözködés, udvarra vonulás közben.

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő (formatív) értékelés;
Szempontjai: a gyerekek megfogalmazzák-e az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének Dömdö-dömdö-dömdödöm című meséje
– Kooperatív technikák, drámapedagógiai módszerek ismerete

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Dömdö-dömdö-dömdödöm

MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás (14 perc)
A) Habart vers

Ritmusérzék, szintetizálás
sorrendiség

Csoportmunka

B) V
 ersmondás különböző
hangulatban

Hangulati elemek
kifejezése, érzelmi
intelligencia

Fejlett dramatikus érzékkel
rendelkező gyerekek

Csoportmunka

C) Versírás

Kreativitás szövegalkotás

Kreatív, jól fogalmazó
gyerekek

Csoportmunka

Olvasási készség

Olvasástechnikai
nehézséggel küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

A) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló

B) Páros olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros munka

C) a) K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel
b) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

II. Új tartalom feldolgozása
1. Olvasástechnikai gyakorlat (3 perc)
a) Nehezen olvasható szavak
kiemelése szótagolva,
gyakorlása;
b) Nehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása
2. A mese olvasása (18 perc)

3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (15 perc)
A) A feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok megbeszélése csoportban,
önálló megoldásuk,
ellenőrzésük csoportban

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Csoportmunka

4. A
 z ismeretlen szavak,
kifejezések magyarázata
(2 perc)

Szókincsbővítés

Frontális

5. Halandzsavers (20 perc)
A) Halandzsavers
értelmezése

Fantázia

Jó fantáziájú gyerekek

Csoportmunka

B) H
 alandzsavers olvasása
különböző hangulatban

Fantázia

Fejlett dramatikus érzékkel
rendelkező gyerekek

Csoportmunka
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KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

A) Dal szövegének
értelmezése, esetleg a dal
megtanulása

Fantázia

Énekelni szerető gyerekek

Csoportmunka

B) Kreatív versmondás

Fantázia

Kreatív, verskedvelő
gyerekek

Csoportmunka

C) Mímes játék

Nonverbális kifejezőkészség

Mímes játékokat kedvelő
gyerekeknek

Csoportmunka

A) „Kilépőkártya”

Lényeglátás,
helyzetfelismerés;
Önismeret

Fejlett verbális készségű
gyerekek

Egyéni

B) Tanulói visszajelzések

Önismeret,
helyzetfelismerés

LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

6. Ének – vers (10 perc)

III. Értékelés (8 perc)

Frontális
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A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
TERVEZETT IDŐ: 14 perc

A) Habart vers

Kiemelt képességek, készségek: sorrendiség, ritmusérzék, szintetizálás

A csoportok egy-egy vers összekevert sorait kapják meg (két-két csoport ugyanazt a verset kapja). Az a feladatuk, hogy összeállítsák a verset. Nem baj, ha nem sikerül az eredeti verset „megalkotniuk”. Ebben az esetben
a tanító mondja el az eredeti verset. (Lehet „játszani” vele: a tanító elmond egy sort, a gyerekek megkeresik a
következőt, és így tovább. Így a helyükre kerülhetnek a sorok – és nagyrészt ők találták ki, melyik sor melyik
után következik.)

M

Fl – I. A)
Összekeveredtek a verssorok.
Vágd ki, majd rendezd sorba őket!

Megoldás

a) Csukás István: Elefánt-mese

a) Csukás István: Elefánt-mese

megenném az elefántom,
Hogyha volna egy tál fánkom,
amiért nincs elefántom.
kevés lenne fele-fele,
Éppen ezért nem is bánom,
fánkból több is férne bele!

Hogyha volna egy tál fánkom,
megenném az elefántom,
kevés lenne fele-fele,
fánkból több is férne bele!
Éppen ezért nem is bánom,
amiért nincs elefántom.

b) Jónás Tamás: A varázsló

b) Jónás Tamás: A varázsló

Itt a híres varázsló
Varázsbot a kezében
Szeme tüzes parázsló
Karimás a kalapja
Nyuszi lakik alatta.
Galamb van a zsebében

Itt a híres varázsló
Szeme tüzes parázsló
Varázsbot a kezében
Galamb van a zsebében
Karimás a kalapja
Nyuszi lakik alatta.

c) Csukás István: Sün-mese

c) Csukás István: Sün-mese

merre jártál, mondd, a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
Tüskéshátú sün barátom,
Körmöd kopog, eliramlasz,
De a sün nem jön zavarba,
most látlak, hogy előbújtál.
vigyázz, itt a tél, te mamlasz!
belebújik az avarba.

Tüskéshátú sün barátom,
merre jártál, mondd, a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
most látlak, hogy előbújtál.
Körmöd kopog, eliramlasz,
vigyázz, itt a tél, te mamlasz!
De a sün nem jön zavarba,
belebújik az avarba.
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B) Versmondás különböző hangulatban
Kiemelt képességek, készségek: érzelmi intelligencia, hangulati elemek kifejezése
Mindegyik csoport ugyanazt a verset olvassa fel, de más-más hangulattal. A hangulati meghatározásokat a
tanító adja, vagy a csoportok húzzák (pl.: kíváncsian, ijedten, haragosan, viccesen, kárörvendően, rosszallóan,
kedvesen, értetlenül stb.).
A felolvasások után közösen megbeszélik, hogy sikerült-e a csoportoknak éreztetniük azt a hangulatot, melyet
a vershez kaptak, illetve húztak.

K – I. B)
Olvasd fel a verset különbözőképpen!
Pl.: ijedten, haragosan, viccesen stb.
Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok
Juli néni, Kati néni
-letye-petye-lepetye! –
üldögélnek a sarokba,
jár a nyelvük, mint a rokka
-letye-petye-lepetye! –
Bárki inge, rokolyája
-letye-petye-lepetye! –
lyukat vágnak közepébe,
kitűzik a ház elébe
-letye-petye-lepetye! –
C) Versírás

Kiemelt képességek, készségek: fantázia, kreativitás

A csoportok rövid, négy-, hatsoros verest írnak tetszés szerint választott témáról. A feladat elvégzése előtt
megbeszélik azokat a szempontokat, melyekre figyelniük kell (pl.: rímek, sorok szótagszáma). Az elkészült verseket az osztály meghallgatja, majd közösen értékeli.

II. új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasástechnikai gyakorlat
TERVEZETT IDŐ: 3 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

a) Nehezen olvasható szavak, szókapcsolatok kiemelése, gyakorlása
b) Mondatpiramis olvasása
A nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása párban, illetve egyéni munkában. (A tanító dönti el, hogy a
szavak, szókapcsolatok vagy a mondatpiramis olvasását melyik diák milyen módon gyakorolja.)

K – II. 1.
A)
rikoltozásra
költőtudományán
krumplifőzelékembe

megszakadhattok
természettudományi
babérkoszorút

Természettudományi kislexikon
pironkodva előállt

bármelyikünknél
körülgyűrűzi
mindannyiunkat

ötvenkilencedik oldalon
fennhangon dúdolgatta
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B)

Kezdtek kiabálni.
Egyszerre kezdtek kiabálni.
Hárman egyszerre kezdtek kiabálni.
Amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni.
Mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni.

II. 2. A mese olvasása
TERVEZETT IDŐ: 18 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

A) önálló olvasás
Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezettel
B) páros olvasás
A diákok párban olvassák a fejezetet. (Az olvasópárokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák
mellé technikailag magasabb szinten álló pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő
haladás érdekében a gyorsabban olvasó hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.)
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kiscsoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.

II. 3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegben való tájékozódás, emlékezet, lényegkiemelés

A) A feladatok önálló megoldása, ellenőrzése
B) A feladatok csoportban történő megbeszélése, önálló megoldása, csoportban történő ellenőrzése

K – II. 3.
1. Mit jelentenek a következő szavak? Rajzold le vagy fogalmazd meg a jelentésüket!
(A Magyar értelmező kéziszótár, illetve az Idegen szavak és kifejezések szótára segíthet.)
epéskedett
lehurrogták
méltatlankodott
anakonda
2. Szerinted mit jelentenek ezek a kifejezések? Rajzold le, vagy fogalmazd meg, ami eszedbe jut róluk!
Sistergett a sok ceruza.
Pózba vágta magát.
3 .Írj szó-rokonokat! Tudod, ezek olyan szavak, amelyek nem ugyanazt jelentik, de egymáshoz
nagyon hasonló a jelentésük. Rokon értelműeknek nevezzük őket.(Próbálj ilyeneket gyűjteni
fejből, de az is nagyon jó, ha használod a Magyar értelmező kéziszótárt.)
elsompolygott
rikoltoztak
háborgott
dühöngtek
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II. 4. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
TERVEZETT IDŐ: 2 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Közösen megbeszélik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak.

II. 5. Halandzsavers
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: fantázia

A) Halandzsavers értelmezése
A csoportok megkapják Lewis Caroll Alice Tükörországban című könyvének részletét, egy halandzsaverset.
Feladatuk, hogy írják le, hogyan értelmezik a verset, szerintük mit jelenthet. Az ellenőrzéskor minden csoport
elmondja megoldását, megbeszélik a hallottakat.

K – II. 5. A)
Szerinted mit jelent a következő vers? Olvasd el figyelmesen, majd fogalmazd meg gondolataidat!
A GRUFFACSÓR
Nézsomra járt, nyalkás brigyók
turrboltak, purrtak a zepén,
nyamlongott mind a pirityók,
bröftyent a mamsi plény.
„Kerüld a Gruffacsórt, fiam,
a foga tép, a karma metsz!
Ne járj, hol grémmadár csuhan
S a bőszhedt Gyilkanyessz!”
Kapta döfke kardját a smorc,
rég csűszte már a nyúf vadat –
megállt a vén plakány tövén
a tamtam-lomb alatt.
Állt felhergült eszmék között,
s ím Gruffacsór – a szeme láng –
hussongva és mortyogva jött
a kuszmadt fák iránt.
Egy! Kettő! Egy! Kettő! – csihant
a döfke penge nyisz-nyasza!
Metélte szét, kapta fejét
S diadalgott haza.
„Hát megölted a Gruffacsórt?
Keblemre, fürgeteg fiam!
Dicshedj soká! Hujhé. Hurrá!”
S csuklantott boldogan.
Nézsomra járt, nyalkás brigyók
turrboltak, purrtak a zepén,
nyamlongott mind a pirityók,
bröftyent a mamsi plény.
(Lewis Caroll Alice Tükörországban című könyvének részlete)
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B) Halandzsavers olvasása különböző hangsúllyal
Az előző (II. 5. A) feladatban található verset kapják meg a csoportok. Mindegyik csoportnak más-más érzelmi töltéssel kell felolvasnia a verset (pl.: kíváncsian, ijedten, haragosan, viccesen, kárörvendően, rosszallóan,
kedvesen, értetlenül stb.). Az „érzelmeket” húzhatják vagy választhatják a csoportok. A csoportok döntsék el,
hány versszakot olvasnak fel; elégedjünk meg esetleg egy versszakkal is, hiszen a feladat olvasástechnikailag is
nehéz. A hallottakat közösen beszéli meg az osztály.

II. 6. Ének – vers
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: fantázia, nonverbális kifejezőkészség

A) Dal szövegének értelmezése, esetleg a dal megtanulása
A tanító bemutatja a dalt. A csoportok megbeszélik, hogy szerintük miről szól a dal szövege. Miután elmondták elképzeléseiket, a tanító újra bemutatja az éneket. (Ha az osztály ismeri nótát, akkor közösen éneklik. Ha
nem ismerik, és van még idő, megtanulhatják.)
Ötven dinnye, száz uborka, hatvan tök,
Hajlonca, szalakonca,
Hej az aranyszínű, szép nesze nosza
Dícom dácom kalafinta,
Előbb belekomorintja.
Táncba ugrott a kemence, meglobbant,
Hajlonca, szalakonca,
Hej az aranyszínű, szép nesze nosza
Dícom dácom kalafinta,
Előbb belekomorintja.
B) Kreatív versmondás
A csoportok Weöres Sándor Keresztöltés című versét kapják meg. Feladatuk, hogy olvassák fel a verset, ahogyan ők gondolják.

K – II. 6. B)
Weöres Sándor: Keresztöltés
kövér béka tavon hintáz
árnyék moccan akác ágán
habos virág szirom ezer
csillag mellett felhő fátyol
C) Mímes játék
Milyen arckifejezéssel mondhatták a szereplők az alábbi mondatokat:
- Ugyan miféle vers ez! – mondta szemrehányóan Aromo.
- Ez nem vers, kikérem magamnak! – dühöngött Bruckner Szigrrid.
- És azt nem mondanád meg, mi a csudát jelent az az anacsorda meg anaménes? (Nagy Zoárd mondta méregtől vörösen.)
- Eszed tokját hottentotta – háborgott Aromo -, ez igenis magyarul van!
- Éljen Dömdödöm – kiáltott Bruckner Szigfrid – adjuk neki az első díjat!
- Hadd mondja végig – próbált rendet teremteni Mikkamakka.
A csoportok húznak egy-egy mondatot. Rövid megbeszélés után felolvassák a mondatot, majd bemutatják az
osztálynak a szerintük megfelelő arckifejezést.
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III. Értékelés					
TERVEZETT IDŐ: 8 perc
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás, önismeret

A) „Kilépőkártya”
A tanító kioszt minden diáknak 1-1 kártyát, és arra kéri őket, hogy válaszukat szóban vagy írásban fogalmazzák meg. Az egyéni szükségleteket figyelembe véve határozzuk meg a szóbeli vagy írásbeli megoldás kérését.
Nem fontos mind a három kérdésre válaszolni!
Ezután az önként jelentkezők megosztják társaikkal gondolataikat. A tanár válaszol a megjegyzésekre, észrevételekre.

K – III. A)
1. Idézz fel magadban és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!
2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely a versíró versenyhez kapcsolódik!
3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt a verseny résztvevőiről!
B) Tanulói visszajelzések: tudott-e meg újdonságot, érdekességet a mese kapcsán?
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MELLÉKLETEK
M

Fl – I. A)
Összekeveredtek a verssorok. Vágd ki, majd rendezd sorba őket!

a) Csukás István: Elefánt-mese
megenném az elefántom,
Hogyha volna egy tál fánkom,
    amiért nincs elefántom.
    kevés lenne fele-fele,
Éppen ezért nem is bánom,
    fánkból több is férne bele!
b) Jónás Tamás: A varázsló
Itt a híres varázsló
Varázsbot a kezében
Szeme tüzes parázsló
Karimás a kalapja
Nyuszi lakik alatta.
Galamb van a zsebében
c) Csukás István: Sün-mese
merre jártál, mondd, a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
Tüskéshátú sün barátom,
Körmöd kopog, eliramlasz,
De a sün nem jön zavarba,
most látlak, hogy előbújtál.
vigyázz, itt a tél, te mamlasz!
belebújik az avarba.
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K – I. B)
Olvasd fel a verset különbözőképpen!
Pl.: ijedten, haragosan, viccesen stb.
Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok

Juli néni, Kati néni
-letye-petye-lepetye! –
üldögélnek a sarokba,
jár a nyelvük, mint a rokka
-letye-petye-lepetye! –
Bárki inge, rokolyája
-letye-petye-lepetye! –
lyukat vágnak közepébe,
kitűzik a ház elébe
-letye-petye-lepetye! –

K – II. 1.
A)

rikoltozásra
költőtudományán
krumplifőzelékembe

megszakadhattok
természettudományi
babérkoszorút

Természettudományi kislexikon
pironkodva előállt

bármelyikünknél
körülgyűrűzi
mindannyiunkat

ötvenkilencedik oldalon
fennhangon dúdolgatta

B)

Kezdtek kiabálni.
Egyszerre kezdtek kiabálni.
Hárman egyszerre kezdtek kiabálni.
Amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni.
Mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni.
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K – II. 3.
1. M
 it jelentenek a következő szavak? Rajzold le vagy fogalmazd meg a jelentésüket!
(A Magyar értelmező kéziszótár segíthet.)

epéskedett
lehurrogták
méltatlankodott
anakonda
2. Szerinted mit jelentenek ezek a kifejezések? Rajzold le vagy fogalmazd meg, ami eszedbe jut róluk!

Sistergett a sok ceruza.
Pózba vágta magát.
3. Írj szó-rokonokat! Tudod, ezek olyan szavak, amelyek nem ugyanazt jelentik, de egymáshoz nagyon hasonló a jelentésük. Rokon értelműeknek nevezzük őket. (Próbálj ilyeneket gyűjteni fejből,
de az is nagyon jó, ha használod a Magyar értelmező kéziszótárt.)

elsompolygott
rikoltoztak
háborgott
dühöngtek
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K – II. 5. A)
Szerinted mit jelent a következő vers? Olvasd el figyelmesen, majd fogalmazd meg gondolataidat!

A GRUFFACSÓR
Nézsomra járt, nyalkás brigyók
    turrboltak, purrtak a zepén,
nyamlongott mind a pirityók,
    bröftyent a mamsi plény.
„Kerüld a Gruffacsórt, fiam,
    a foga tép, a karma metsz!
Ne járj, hol grémmadár csuhan
    S a bőszhedt Gyilkanyessz!”
Kapta döfke kardját a smorc,
    rég csűszte már a nyúf vadat –
megállt a vén plakány tövén
    a tamtam-lomb alatt.
Állt felhergült eszmék között,
    s ím Gruffacsór – a szeme láng –
hussongva és mortyogva jött
    a kuszmadt fák iránt.
Egy! Kettő! Egy! Kettő! – csihant
    a döfke penge nyisz-nyasza!
Metélte szét, kapta fejét
    S diadalgott haza.
„Hát megölted a Gruffacsórt?
    Keblemre, fürgeteg fiam!
Dicshedj soká! Hujhé. Hurrá!”
    S csuklantott boldogan.
Nézsomra járt, nyalkás brigyók
    turrboltak, purrtak a zepén,
nyamlongott mind a pirityók,
    bröftyent a mamsi plény.
(Lewis Caroll Alice Tükörországban című könyvének részlete)
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K – II. 6. B)
Weöres Sándor: Keresztöltés
kövér béka tavon hintáz
árnyék moccan akác ágán
habos virág szirom ezer
csillag mellett felhő fátyol

K – III. A)
1. Idézz fel magadban és fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos
gondolatot!

2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely a versíró versenyhez kapcsolódik!

3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt a verseny résztvevőiről!
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lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
Bikfi-bukfenc-bukferenc
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény nyújtása teljes
A
regény feldolgozásával;
Éljék át a diákok, hogy a zsarnokot nevetségessé lehet tenni

Ajánlott időkeret

2 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: Az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság fejlesztése
Tanulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése
Együttműködési készség fejlesztése
Környezeti: Ember a természetben – állatok védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése;
Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

Tréfás, bolondos dalok gyűjtése, tanulása, éneklése
Ajánlott követő tevékenységek

Olyan mesék gyűjtése, olvasása, amelyben a hatalom értelmetlen
parancsa ellen föllázadnak a mesehősök;
Bukfencverseny
Képességfejlesztés fókuszai

– Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Reproduktív beszédképesség;
– Együttműködő felolvasás a szerepeknek megfelelő normák alkalmazásával

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Bikfi-bukfenc-bukferenc

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő értékelés
Szempontjai: a gyerekek fogalmazzák meg az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában,
a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének Bikfi-bukfenc-bukferenc című meséje;
– Kooperatív tanulási technikák ismerete, drámapedagógiai ismeretek

ajánlás
Az olvasólap feladatai idő hiányában házi feladatként is megoldhatók.

117

118

Szövegértés-szövegalkotás „A” 3. évfolyam – Négyszögletű Kerek Erdő

MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás (15 perc)
A) Mátyás király parancsára

Figyelem, fantázia

Figyelemkoncentráció
fejlesztését igénylő
gyerekeknek

Frontális

B) Beszélgetőkör

Érzések megfogalmazása

Zárkózottabb gyerekeknek

Csoportmunka

C) A komor varázsló
a) K iválasztott
varázslóval;
b) Csoportok közötti
változat

Önfegyelem

Önfegyelem fejlesztését
igénylő gyerekeknek

Csoportmunka

II. Új tartalom feldolgozása
1. Tanítói bemutatás (2 perc)

Figyelem

Frontális

2. M
 i történhetett az erdei megbeszélésen és utána (12 perc)
A) Jóslat

Szóbeli kifejezőkészség;
Fantázia, kifejleti jóslatok
megfogalmazása

Fantáziadús, kreatív
gyerekek

Csoportmunka

B) D
 rámajáték;
A sutymorgás, a
stratégia kidolgozásának
megjelenítése

Szóbeli kifejezőkészség;
Fantázia

Drámajátékban jártas
gyerekek

Csoportmunka

C) Tanács a Négyszögletű
Kerek Erdő lakóinak

Problémamegoldó
gondolkodás; szóbeli
kifejezőkészség; fantázia

Jól fogalmazó gyerekek

Csoportmunka

3. Olvasástechnikai gyakorlat (2 perc)
A) Nehezen olvasható
szavak kiemelése
szótagolva – gyakorlásuk

Olvasási készség

Olvasástechnikai gondokkal
küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

B) N
 ehezen olvasható
szókapcsolatok olvasása

Olvasási készség

Olvasástechnikai gondokkal
küzdők

Differenciált egyéni, illetve
páros munka

4. A mese olvasása (differenciált módon) (16 perc)
A) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló

B) Páros olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

C) – K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel
– Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

5. Olvasólapok (18 perc)
A) A
 feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok csoportban
történő megbeszélése,
önálló megoldása,
csoportban történő
ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Csoportmunka

6. A
 z ismeretlen szavak,
kifejezések magyarázata
(2 perc)

Szókincsbővítés

Frontális

7. Kérdésözön (15 perc)

Gondolkodás, ok-okozati
összefüggések felismerése,
verbális kifejezőkészség

Csoportmunka

* Bemutató olvasás
– szereposztással (30 perc)

Együttműködő felolvasás
a szerepeknek megfelelő
normák alkalmazásával

Csoportmunka

1. A) Önértékelés megadott
szempontok alapján;
Pl. aktivitás,
együttműködés,
fegyelem, szabályok
betartása…

Önismeret

Egyéni önértékelés

B) A
 csoportmunka
értékelése, a
csoporton belüli
előzetes megbeszélés
alapján; Szempontok:
együttműködés,
szabályok betartása

Egymás iránti figyelem,
tapintatos kritika

Csoport, és frontális
beszélgetés

C) Kilépőkártya

Önálló gondolkodás,
kritikai észrevételek
megfogalmazása
lényegkiemelés

2. A
 z egész osztály
munkájának tanítói
értékelése

Figyelem, tolerancia, belátás

III. Értékelés (8 perc)

Fejlett verbális készségű
gyerekek

Egyéni

Frontális, tanítói értékelés
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A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Mátyás király parancsára

Kiemelt képességek, készségek: figyelem, összpontosítás

A játék vezetője (először a tanító, később egy vállalkozó kisdiák), különböző mozgásutasításokat ad a gyerekeknek. Pl. guggolj le!; hátra arc!… Eleinte könnyebbeket – majd lehet nehezebb mozgásokat is kitalálni. Ezeket
azonban csak akkor szabad végrehajtani, ha elhangzik a címben szereplő mondat, „Mátyás király parancsára!”.
Aki anélkül mozdul meg, kiesik a játékból.
Pl. „Mátyás király parancsára kezeket a magasba! Jó, most már leengedheted!” Aki az utóbbinak „beugrott”, s
leengedte a kezét, kiesik a játékból.
A játék után néhány perces beszélgetésben érdemes kitérni arra, hogy milyen is az, ha valakinek megparancsolnak valamit. Milyen érzéseket kelt ez a gyerekekben. Ekkor elmondhatjuk a gyerekeknek, hogy a „Négyszögletű Kerek Erdő lakóival is ez történt”.
B) Beszélgetõkör

Kiemelt képességek, készségek: verbális kifejezőkészség, érzelmek megfogalmazása, figyelem

Most a reggelenként megszokott beszélgetőköri formát használjuk fel a gyerekek élményeinek a felelevenítésére. Kérdezzük meg: előfordult-e már veled, hogy valaki megparancsolt neked valamit, amit nem akartál
megtenni, és mégis megtetted? Várható, hogy iskolai vagy családi példát hoznak fel, amikor szülő vagy tanító
„parancsolt”. Ekkor kérdezzük meg, hogy előfordult-e, hogy más gyerek vagy idegen felnőtt parancsolt valamit,
amit nem szerettél volna megtenni, de félelmedben megtetted.
A beszélgetés végén elmondhatjuk, hogy a „Négyszögletű Kerek Erdő lakóival is ez történt”.

C) A komor varázsló

Kiemelt képességek, készségek: önfegyelem

a) Ha a gyerekek nem ismerik a játékot, először a tanító játssza a varázsló szerepét. A varázsló nem bírja elviselni a nevetést, ezért aki elneveti magát, azt sóbálvánnyá változtatja. A varázsló azzal próbálkozik, hogy
megnevettesse valamelyik gyereket. Minden módszer megengedett, kivéve a testi érintés. A gyerekek megpróbálnak ennek ellenállni. Aki elneveti magát, sóbálvánnyá változik vagy kiesik a játékból.
Miután a gyerekek ráéreznek a játék lényegére, a gyerekek közül válasszanak varázslót, akár egyszerre
többet is.
b) Csoportok közötti játék: két azonos létszámú csoport játszhatja. A csapat egy-egy tagja felváltva (mondjuk,
2-2 percig) próbálja megnevettetni a másik csapatot. Aki abból elneveti magát, átmegy a másik csapatba. A
játék addig folytatódik, míg az egyik csapat elfogy (vagy amíg az idő engedi).
A játék után néhány perces beszélgetésben érdemes kitérni arra, hogy milyen is az, ha valakinek megparancsolnak valamit. Milyen érzéseket kelt ez a gyerekekben. Ekkor elmondhatjuk a gyerekeknek, hogy a „Négyszögletű Kerek Erdő lakóival is ez történt”.

II. Új tartalom feldolgozása
II. 1. Tanítói bemutatás
TERVEZETT IDŐ: 2 perc
Kiemelt képességek, készségek: belső képteremtő képesség

A tanító felolvassa a fejezet első részét a 118. oldal 9. soráig (a „csak menj már, tűnj már, pusztulj innen” mondatig).
A gyerekek figyelmesen meghallgatják a részletet.
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II. 2. Mi történhetett az erdei megbeszélésen és utána?
TERVEZETT IDŐ: 12 perc

A) Jóslat

Kiemelt képességek, készségek: szóbeli kifejezőkészség, fantázia

A tanítói bemutatása után a gyerekek megpróbálják elképzelni, mi történhetett az erdei megbeszélésen, és
utána. A csoportok rövid jegyzetet készítenek elképzelésükről. Elég, ha csak olyan szavakat írnak fel, amelyről
eszükbe jut, hogy képzelték el a folytatást.
Az ellenőrzés során minden csoport beszámol az általa kitalált történetről.

B) Drámajáték – A stratégia kidolgozásának megjelenítése
Kiemelt képességek, készségek: verbális és nonverbális kifejezőkészség, fantázia
A csoportok kapnak 5 percet, mialatt megbeszélik, hogy a tisztáson miről sutymoroghattak a mese szereplői,
milyen stratégiát dolgozhattak ki. Megbeszélik, hogy a sutymorgás során kinek milyen szerepe van. A csoportok
az osztály előtt megjelenítik a sutymorgó erdőlakókat.
C) Tanács a Négyszögletű Kerek Erdő lakóinak
Kiemelt képességek, készségek: problémamegoldó gondolkodás, szóbeli kifejezőkészség
A csoporttagok megbeszélik, hogy mit lehetne tenni az adott helyzetben. A felmerülő ötletek közül válasszák
ki a csoport által legjobbnak tartott néhány megoldást. Fogalmazzák meg úgy, hogy azok tanácsként szolgáljanak a Négyszögletű Kerek Erdő lakói számára, majd írják le ezeket. A tanácsokat olvassák fel az osztály előtt. Az
osztály válassza ki, melyiket tartja a legötletesebbnek!

II. 3. Olvasástechnikai gyakorlatok
Tervezett idő: 2 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség

Nehezen olvasható szavak kiemelése, gyakorlása párban vagy önállóan; az olvasógyakorlat az olvasólap elején található.

K – II. 3
1. a)
tus-kó-lá-bá-val,

le-pény-fü-lé-vel,

ke-men-ce-szá-já-val,

he-he-rész-te-tek,

bá-na-tos-ko-dunk,

nad-rág-tar-tó-ját,

pa-mat-far-kin-cá-ja,

el-buk-fen-cez-get-tek,

tü-csök-ci-ri-pe-lést

b)
mondta felvillanyozva

nadrágtartóját babrálta

rosszkedvünkben heherészünk

elfeketedett a méregtől

reszketni kezdett a térdekalácsa

tücsökciripelést hallottál

2. Gyűjts olyan kifejezéseket a meséből, amelyek Zordonbordon félelmetességét, haragját érzékeltetik!
3. Gyűjts olyan kifejezéseket, amelyek a szereplők félelmét fejezik ki?
4. Te milyennek képzeled Kisfejű Nagyfejű Zordonbordont? Készíts rajzot róla!
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II. 4. A fejezet továbbolvasása (differenciált módon)
Tervezett idő: 16 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

A) Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezet további részével.
B) Olvasás párban
Az olvasópárokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák mellé technikailag magasabb szinten álló
pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő haladás érdekében a gyorsabban olvasó
hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kiscsoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.

II. 5. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 18 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés

A) A feladatokat önállóan oldják meg, s frontálisan ellenőrzik a diákok.
B) A párok a feladat önálló elolvasása, átgondolása után megbeszélik a megoldást, majd önállóan leírják.

1. fl.

Fl – II. 5
1. Mit mondtak Zordonbordonnak az erdő lakói, mire gondoltak, amikor közeledett?
Ki, mit mondott? Írd a szereplők nevét a megfelelő helyre!
…döböl a döbös – ....................................................................................................................................
…a fülünk cseng – . .................................................................................................................................
…dobol a dobos – ....................................................................................................................................
…üres hordó gurul – . .............................................................................................................................
2. Írd a szereplők neve mellé mit csináltak, miközben úgy ültek a tisztás szélén, mint egy gyászoló gyülekezet!
Mikkamakka . ...........................................................................................................................................
Aromo ........................................................................................................................................................
Bruckner Szigfrid . ...................................................................................................................................
Ló Szerafin ................................................................................................................................................
Vacskamati ................................................................................................................................................
Nagy Zoárd ...............................................................................................................................................
Dömdödöm ..............................................................................................................................................
Szörnyeteg Lajos . ....................................................................................................................................
3. Mi történik az erdőben arra, amerre Zordonbordon jár? Fogalmazd meg a saját szavaiddal!
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II. 6. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
Tervezett idő: 2 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Közösen megbeszélik, mozgással megjelenítik azoknak a szavaknak, kifejezéseknek a jelentését, amelyek a
fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak.

II. 7.
A) Kérdésözön					
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás, verbális kifejezőkészség

A gyerekek csoportokban dolgoznak. Mindenki megfogalmaz egy kérdést a fejezettel kapcsolatban, amire
kíváncsi, s úgy érzi, hogy nem kapott választ. A csoporttagok felolvassák egymásnak kérdéseiket, majd közösen
kiválasztják a legérdekesebbet.
Ezeket a kérdéseket elmondják az osztálynak, s a tanító felírja a táblára.
A felírt kérdések közül az osztály kiválasztja azt az egyet, amiről ezután beszélgetni fognak.

*Bemutató olvasás – szereposztással
TERVEZETT IDŐ: 30 perc
Kiemelt képességek, készségek: együttműködő felolvasás a szerepeknek megfelelő normák alkalmazásával

A csoportok kártyán kapják meg, hogy melyik rész bemutató olvasására kell felkészülniük. A részletek hosszúságával differenciáljunk a csoportok között.
Közös beszélgetésben egyeztessük, hogy melyik rész mettől meddig tart. Hagyjuk, hogy a gyerekek próbálják
a címeknek megfelelően kijelölni az egyes részeket. A párbeszédek szereposztását egymás között döntsék el,
majd a monogramok jelölésével készítsék elő a szerepek szerinti gyakorlást. Felkészülés után egymást követő
láncolvasással olvassuk fel a fejezetet.
Megérkezik Zordonbordon
Nincs is jó kedvünk
Nem hallottuk, hogy közeledsz
Csak a bukfenc tilos
Az öreg tölgy tanácskozásra hív
Zordonbordon visszatér
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III. Értékelés							
TERVEZETT IDŐ: 8 perc
Kiemelt képességek, készségek: lényeglátás, önismeret

III. 1.
A) Önértékelés megadott szempontok alapján
(Pl. aktivitás, együttműködés, fegyelem, szabályok betartása…)
A gyerekek a megadott szempontok segítségével elmondják, mennyire elégedettek a saját munkájukkal.
B) A csoportok önértékelése
A csoportok megbeszélik, hogyan sikerült a közös munkájuk: melyik feladat megoldásával voltak elégedettek.
Véleményüket megosztják a többiekkel. Hogyan érezték magukat a csoportos munkában és a többi munkaforma során.
C) „Kilépőkártya”
A tanító kioszt minden diáknak 1-1 kártyát, és arra kéri őket, hogy válaszukat szóban vagy írásban fogalmazzák meg. Az egyéni szükségleteket figyelembe véve határozzuk meg a szóbeli vagy írásbeli megoldás kérését.
Nem fontos mind a három kérdésre válaszolni!
Ezután az önként jelentkezők megosztják társaikkal gondolataikat. A tanár válaszol a megjegyzésekre, észrevételekre.

K – III. C
Kilépőkártya
1. Fogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos gondolatot!
2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely Kisfejű Nagyfejű Zordonbordonhoz kapcsolódik!
3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt a Négyszögletű lakóinak viselkedéséről!

III. 2. A tanító értékelése az osztály és a csoportok munkájáról
A tanító értékeli az osztály és a csoportok munkáját tekintettel az aktivitásra, együttműködésre, figyelemre,
találékonyságra.
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MELLÉKLETEK
K – II. 3
1. a)

tus-kó-lá-bá-val,

le-pény-fü-lé-vel,

ke-men-ce-szá-já-val,

he-he-rész-te-tek,

bá-na-tos-ko-dunk,

nad-rág-tar-tó-ját,

pa-mat-far-kin-cá-ja,

el-buk-fen-cez-get-tek,

tü-csök-ci-ri-pe-lést

b)

mondta felvillanyozva

nadrágtartóját babrálta

rosszkedvünkben heherészünk

elfeketedett a méregtől

reszketni kezdett a térdekalácsa

tücsökciripelést hallottál

2. Gyűjts olyan kifejezéseket a meséből, amelyek Zordonbordon félelmetességét, haragját érzékeltetik!

3. Gyűjts olyan kifejezéseket, amelyek a szereplők félelmét fejezik ki?

4. Te milyennek képzeled Kisfejű Nagyfejű Zordonbordont? Készíts rajzot róla!

125

126

Szövegértés-szövegalkotás „A” 3. évfolyam – Négyszögletű Kerek Erdő

Fl – II. 5
 it mondtak Zordonbordonnak az erdő lakói, mire gondoltak, amikor közeledett?
1. fl. 1. M
Ki, mit mondott? Írd a szereplők nevét a megfelelő helyre!

…döböl a döbös –  ...........................................................................................................................
…a fülünk cseng – . .........................................................................................................................
…dobol a dobos – ............................................................................................................................
…üres hordó gurul – . .....................................................................................................................

2. Írd a szereplők neve mellé mit csináltak, miközben úgy ültek a tisztás szélén, mint egy gyászoló
gyülekezet!

Mikkamakka . ..................................................................................................................................
Aromo ...............................................................................................................................................
Bruckner Szigfrid . ..........................................................................................................................
Ló Szerafin �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vacskamati .......................................................................................................................................
Nagy Zoárd ......................................................................................................................................
Dömdödöm .....................................................................................................................................
Szörnyeteg Lajos . ...........................................................................................................................

3. Mi történik az erdőben arra, amerre Zordonbordon jár? Fogalmazd meg a saját szavaiddal!
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K – III. C
Kilépőkártya
1. F ogalmazz meg egy ebben a fejezetben megismert és számodra fontos gondolatot!

2. Fogalmazz meg egy kérdést, amely Kisfejű Nagyfejű Zordonbordonhoz kapcsolódik!

3. Fogalmazz meg egy véleményt vagy észrevételt a Négyszögletű lakóinak viselkedéséről!
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lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
Gyere haza, mikkamakka! 1.
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény nyújtása teljes
A
regény feldolgozásával;
Kommunikációs helyzetek, együtt élők viszonyának megfigyelése;
Beszédbátorság, vitakészség fejlesztése

Ajánlott időkeret

3 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: Az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság fejlesztése
T
 anulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
Együttműködési készség fejlesztése
Környezeti: Ember a természetben – állatok védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika fejlesztése, szövegértés,
irodalmi szövegek befogadása, megértése;
Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

Mesék gyűjtése, olvasása, amelyekben a valóságban nem létező
lények szerepelnek
Ajánlott követő tevékenységek

Gyere haza, Mikkamakka! A mese folytatásának olvasása
Képességfejlesztés fókuszai

– Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Jóslatok megfogalmazás, igazolása;
– A közlő és befogadó céljának azonosítása;
– Reproduktív beszédképesség
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AJÁNLÁS
Mivel a fejezet nagyon hosszú, a gyerekek szabadidőben (a többi fejezetnél leírt módok közül választva), esetleg
önállóan otthon olvassák el az elejét. (Az elolvasandó rész zárómondata: „Kisfejű Nagyfejű Zordonbordonnak
kiguvadt a szeme, pulykavörös lett a képe. – Hát ez meg mi?! – böffent ki belőle.”)
Amennyiben a tanító a ráhangolódásban nem a jóslatot választja, akkor az új tartalom feldolgozásánál a jóslat
és az olvasottak összevetésére tervezett 5 percet a II. 6. feladatban javasoljuk felhasználni.

Kooperatív technikák
Szóforgó
Adott egy téma. Pl.: „Mondjatok egy-egy szót, gondolatot Harry Potterről!”
A négyfős csoportok tagjai egymás után szólnak hozzá a témához. A téma forgása időhöz kötött.
Kerekasztal
A szóforgó tevékenységes változata. A feladat elvégzése ugyanúgy felváltva történik. Pl. a témához kapcsolódóan a csoport egyik tagja felír egy szót. Majd a lapot továbbadja a mellette ülő csoporttársának. Majd továbbvándorol a harmadikhoz, ahonnan a negyedikhez. Addig forog a lap körben, amíg le nem telik az adott idő.
A tevékenység lehet írás, cédulák felragasztása, dominó lerakása, adott kártya halmazba helyezése stb.

Értékelés
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói, segítő-fejlesztő értékelés;
Szempontjai: a gyerekek megfogalmazzák-e az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

Támogatórendszer
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének Gyere haza, Mikkamakka! című meséje;
– Kooperatív technikák, drámapedagógiai módszerek ismerete
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás
1. (10 perc)
A) Az olvasottak felidézése
szóforgóval

Emlékezet, szóbeli
kifejezőkészség

B) A
 z olvasottak felidézése
vázlat segítségével

Emlékezet, szóbeli
kifejezőkészség

Az olvasottakat nehezebben
felidéző gyerekek

Csoportmunka

A) Jóslat

Fantázia, kifejleti jóslatok
megfogalmazása, írásbeli
kifejezőkészség

Fantáziadús, jó írásbeli
kifejezőkészségű gyerekek

Kooperatív

B) Mi történhet?

Fantázia, szóbeli
kifejezőkészség

Fantáziadús, jó szóbeli
kifejezőkészségű gyerekek

Kooperatív

Kooperatív

2. (15 perc)

II. Új tartalom feldolgozása
1. (5 perc)
A) A történet
továbbolvasása (tanítói)
131. oldaltól a 135. oldal
ötödik soráig.

Figyelem, szövegértés

Frontális

B) A
 történet
továbbolvasása (jól
olvasó diák) 131. oldaltól
a 135. oldal ötödik soráig

Figyelem, szövegértés

Frontális

2. A fejezet továbbolvasása (20 perc)
A) Olvasás párban

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

B) Olvasás önállóan

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló

C) a) K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel
b) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (20 perc)
A) A feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok párban
történő megbeszélése,
önálló megoldása, párban
történő ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Páros
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CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

4. Szómagyarázat (3 perc)
A „szó-fogadó”
gazdagítása

Szókincsbővítés,
verbális kifejezőkészség,
gondolkodás

Frontális

5. A jóslatok összevetése az
olvasottakkal (7 perc)

Kifejleti jóslatok igazolása,
helyesbítése összehasonlítás

Csoportmunka

MUNKAFORMÁK

6. Drámajáték (25 perc)
A) Dömdödöm megszólal

Dramatikus készség,
fantázia

Drámajátékban jártas
gyerekek

Csoportmunka

B) Halandzsanyelv

Fantázia, dramatikus
készség

Fantáziadús gyerekek

Csoportmunka

C) Belső hangok

Dramatikus készség,
fantázia, empátia

Jó empatikus készségű,
drámajátékban jártas
gyerekek

Csoportmunka

7. Rajz (20 perc)

Vizuális kifejezőkészség

Csoportmunka

III. Értékelés (10 perc)
1. Önértékelés megadott
szempontok alapján: pl.
aktivitás, együttműködés,
fegyelem, szabályok
betartása…

Önismeret, figyelem,
véleményalkotás, verbális
kifejezőkészség

2. A
 csoportmunka
értékelése, a
csoporton belüli
előzetes megbeszélés
alapján; szempontok:
együttműködés,
szabályok betartása

Egymás iránti figyelem,
tapintatos kritika

Csoportos és frontális
beszélgetés

3. A
 z egész osztály
munkájának tanítói
értékelése; pozitívumok,
fejlődés kiemelésével

Figyelem, tolerancia, belátás

Frontális tanítói értékelés

Gondolataikat nehezebben
megfogalmazó gyerekek

Egyéni
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A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
I. 1.
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: emlékezet, szóbeli kifejezőkészség

A) Az olvasottak felidézése szóforgóval
A csoportok szóforgó technikával felidézik a korábban elolvasott részletet. A tanító néhány, a lényegre utaló
kérdéssel segíti, hogy a gyerekek emlékezetükbe idézzék az olvasottakat.
B) Az olvasottak felidézése vázlat segítségével
A tanító a táblára, illetve írásvetítőre az előre elolvasott részlet összekevert vázlatpontjait írja fel. A csoportok a
vázlat helyes sorrendbe állítása után, annak segítségével megbeszélik a részlet tartalmát.
 Vázlat (sorrendben): – Napfürdőzés
– Dörög az ég, vagy dinnyék hullanak?
– Megjelenik Zordonbordon

I. 2.
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Jóslat

Kiemelt képességek, készségek: jóslatok megfogalmazása

A diákok csoportban dolgoznak. Az eddig olvasottak alapján előfeltevéseket, jóslatokat fogalmaznak meg:
Vajon mi történhet Zordonbordon megjelenése után? A röviden megfogalmazott feltevéseket a csoportok a
kerekasztal technikával leírják. Az ellenőrzés során a csoportok felolvassák „jóslataikat”. (Később, a fejezet elolvasása után ezeket összevetik az olvasottakkal.)
B) Mi történhet?

Kiemelt képességek, készségek: fantázia, kreativitás, szóbeli kifejezőkészség

A csoportok szóforgóval megbeszélik, hogy szerintük mi történhet, miután Zordonbordon megjelenik. Elképzelésüket elmondják az osztálynak is. A tanító, illetve egy csoporttag rövid jegyzeteket készít az elhangzottakból, hogy később a csoportok elképzelése összevethető legyen az olvasottakkal.

II. új tartalom feldolgozása
II. 1. Olvasás
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: figyelem, szövegértés

A) A történet továbbolvasása (tanítói)
(Kezdő mondat: „– Szóval itt a díszes társaság! – recsegett, reszelt, fűrészelt a hangja.”
Záró mondat: „– Tényleg, mik azok a pomogácsok?”)
A tanító olvassa tovább a mesét a megjelölt részig.
B) A történet továbbolvasása (jól olvasó diák)
(Kezdő mondat: „– Szóval itt a díszes társaság! – recsegett, reszelt, fűrészelt a hangja.”
Záró mondat: „– Tényleg, mik azok a pomogácsok?”)
Egy jól olvasó diák olvassa tovább a mesét a megjelölt részig.
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II. 2. A fejezet továbbolvasása
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

(Kezdő mondat: „Aromo szigorú tekintetet villantott rá.”
Záró mondat: „Szedd a sátorfádat, és vonulj a tisztás másik végébe!”)

Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

A) Olvasás párban
Az olvasópárokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák mellé technikailag magasabb szinten álló
pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő haladás érdekében a gyorsabban olvasó
hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.
B) Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezettel.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kiscsoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.

II. 3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

A) A feladatokat önállóan oldják meg, s frontálisan ellenőrzik a diákok.
B) A párok a feladat önálló elolvasása, átgondolása után megbeszélik a megoldást, majd önállóan leírják.

1. fl.

Fl – II. 3.
1. Melyik szereplő milyen? Írd a szereplők nevét a rá jellemző tulajdonság mellé!
Vakmerő . .............................................................; Lángeszű ..................................................................;
Kék csodaparipa . ...............................................; Bikaerejű ..................................................................;
Híres .....................................................................; Becsület szobra . .......................................................
2. Hogyan mondhatnánk másképpen? Fejezd ki más szavakkal!
Szedd a sátorfádat! ..................................................................................................................................
Rosszallóan nézte. ...................................................................................................................................
Mintha késsel vágták volna el a zajongást. .........................................................................................
A helyét is sóval hintik fel. .....................................................................................................................
Üsd-vágd, nem apád! .............................................................................................................................
Fel kell venni a kesztyűt. . ......................................................................................................................
3. Keress olyan szavakat, amelyek rokonok az óbégat és az agyoncsap szavakkal! A könyvben is
találsz, és hátha azon kívül is eszedbe jut ilyen szó.
óbégat . ......................................................................................................................................................
agyoncsap . ...............................................................................................................................................
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K – II. 3. A)
Lázár Ervin úgy tudta leírni, hogy milyen a szereplők arckifejezése, hanglejtése, hogy pontosan
el tudjuk képzelni őket. Írj ki a szövegből olyan szavakat, kifejezéseket, amelyekkel a szereplők arcjátékát és hanglejtését írja le.
Pl. „felragyogott az arca, mondta mézesmázosan”

K – II. 3. B)
1. Szerinted miért jött Zordonbordon?
2. Mit gondolsz, miért nem félt Dömdödöm a pomogácsoktól és Zordonbordontól?
3. Szerinted milyenek lehetnek a nemlétező pomogácsok? Rajzold le őket!

II. 4. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
TERVEZETT IDŐ: 3 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Elmozogják (ha mozgással értelmezhető), megbeszélik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak: pipogya, litánia, idegzsába, végigpásztázta, széllelbélelt, hígvelejű, ocsúdott. (A gyerekek próbálják meg felidézni a Vacskamati a nagy, egyetemes, világméretű csaló című mese
feldolgozásakor játszott Fele sem igaz játékban elhangzott magyarázatokat az itt felmerülő szavaknál.)

II. 5. A jóslatok összevetése az olvasottakkal
TERVEZETT IDŐ: 7 perc
Kiemelt képességek, készségek: jóslatok igazolása, helyesbítése összehasonlítás

A csoportok összevetik jóslataikat, elképzeléseiket az olvasottakkal.

II. 6. Drámajáték
TERVEZETT IDŐ: 25 perc
Kiemelt képességek, készségek: dramatikus készség, fantázia, empátia

A) Dömdödöm megszólal
A csoportok azokat jeleneteket játsszák, amelyekben Dömdödöm megszólal, úgy hogy Dömdödömöt „szinkronizálják”, vagyis mondanivalóját részletezik. A csoportok húznak a jelenetek közül. Újra elolvassák azt a részletet, melyet elő fognak adni, majd röviden felkészülnek a jelenetre. A látottakat közösen beszéli meg az osztály.

K – II. 6. A)
1. „Erre mind az égnek emelte a tekintetét. Ez a Szörnyeteg Lajos. Ez miket tud mondani!
– Lajoskám… – kezdett bele egy mondatba Vacskamati, de nem tudta befejezni, mert Dömdödöm szigorúan közbevágott:
– Dömdödöm – mondta. És nehogy félreértsék, megismételte. – Dömdödöm!”
2. „Dömdödöm rosszallóan nézte a cirkuszt. Meg is szólalt:
– Dömdödöm.
Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon fölkapta a fejét, gyanakodva nézett Dömdödömre.
– Ez meg mit mondott?”
3. „Dömdödöm szeméből kipattant egy dühös kis szikra.
–Dömdödöm!
A mézmáz azonnal eltűnt Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon ábrázatáról.
– Mit mondott?

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Gyere haza Mikkamakka! 1.
Aromo Dömdödömhöz fordult.
– Mit mondtál, Dömdödöm?
Dömdödöm utálkozva megismételte:
– Dömdödöm.”
4. „Dömdödöm Aromóra nézett, elfintorodott, és méla undorral azt mondta:
– Dömdödöm!
Mindenki behúzta a nyakát, csak Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon nyújtogatta a magáét, mint
egy nagyothalló gúnár.”
5. „Siránkoztak tovább, de Dömdödöm erélyesen rájuk szólt:
– Dömdödöm!
Mintha késsel vágták volna el a zajongást. Döbbent csend lett. Vacskamati odaóvakodott
Dömdödömhöz. Suttogva kérdezte:
– Ebben egészen biztos vagy, Dömdödöm?
– Dömdödöm – mondta határozottan Dömdödöm.”
6. „– Hát hogyan kezdenénk?! Haditanácsot tartunk.
– Dömdödöm – mondta Dömdödöm.
Aromo elvörösödött.
– Dömdödöm, nagyon kérlek, ne bomlaszd a fegyelmet. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a haditanácsból.
– Dömdödöm – mondta Dömdödöm.”
B) Halandzsanyelv
A csoporttagok halandzsanyelven beszélgetnek a mese különböző jeleneteiben. A „nézők” találják ki, hogy
melyik jelenetet látták, és miről beszélgethettek a szereplők.
Jelenetek:
1. Napozás a Négyszögletű Kerek Erdőben. A beszélgetés egy korábbi eseményről, Bruckner Szigfrid
fogtöméséről folyik.
2. Meghallják a dübörgést, és találgatják, mi lehet (pl. hordógurítás, katonák menetelése).
3. Megjelenik Zordonbordon, és együtt bukfencezik velük.
4. Megjelenik Zordonbordon, és haragos az erdőlakókra a jókedvük miatt.
5. Megjelenik Zordonbordon, és bejelenti a pomogácsok közeledtét.
6. Készülnek a pomogácsok elleni harcra, és Dömdödömöt kizárják.
C) Belső hangok
A tanító elmagyarázza a gyerekeknek a „belső hangok” technikát.
(Ennek lényege, hogy a gyerekek, miközben olvassák a szöveget, bizonyos helyeken megállnak. Egy kiválasztott szereplő kimondatlan gondolatait, érzelmeit fogalmazzák meg az adott pillanatban.)
Két-két csoport ugyanazt a részletet kapja felolvasásra, s a belső hangok megszólaltatására.

K – II. 6. C)
1. „Ló Szerafin somolyogva csóválta a fejét.
– Ej, kedves Lajos – mondta –, de kevéske eszed van neked, hogy még ezt a dinnyefamesét is
elhiszed. Dinnyefa nem létezik, csak Vacskamati fejében.”
Mit gondolhatott ekkor Szörnyeteg Lajos?
2. „Bruckner Szigfrid, a nagymellényű oroszlán bátorsága is kezdett lefelé szálldogálni, az ina
felé.”
Mit gondolhatott ekkor Bruckner Szigfrid?
3. „Ez kellett csak! Csak úgy zengett az erdő a sírás-rívástól. Zordonbordon meg pöffeszkedett
nagy boldogan. Hiszen éppen ezt akarta.”
Mit gondolhatott ekkor Zordonbordon?
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II. 7. Rajz
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: vizuális kifejezőkészség, fantázia

A gyerekek csoportokban rajzolják le a pomogácsokat. Az elkészült munkákat megmutatják az egész osztálynak, melyeket az osztályban jól látható helyen kitehetnek.

III. Értékelés 							
TERVEZETT IDŐ: 8 perc
Kiemelt képességek, készségek: önismeret, véleményalkotás, belátás, egymás iránti figyelem

III. 1. Önértékelés megadott szempontok alapján
(Pl. aktivitás, együttműködés, szabályok betartása)

III. 2. A csoportmunka értékelése, a csoporton belüli előzetes megbeszélés alapján
Szempontok: együttműködés, szabályok betartása

III. 3. Az egész osztály munkájának tanítói értékelése
Pozitívumok, fejlődés kiemelésével

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Gyere haza Mikkamakka! 1.

MELLÉKLETEK
K – II. 3.
1. Szerinted miért jött Zordonbordon?

2. Mit gondolsz, miért nem félt Dömdödöm a pomogácsoktól és Zordonbordontól?

3. Szerinted milyenek lehetnek a nemlétező pomogácsok? Rajzold le őket!
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Fl – II. 3.
1. fl. 1. Ide tulajdonságokat írtunk. Írd a tulajdonság mellé annak a szereplőnek a nevét, aki ilyen!
Vakmerő ...........................................................................................................................................
Lángeszű ..........................................................................................................................................
Kék csodaparipa .............................................................................................................................
Bikaerejű ..........................................................................................................................................
Híres . ................................................................................................................................................
Becsület szobra . ..............................................................................................................................
2. Fejezd ki más szavakkal!

Szedd a sátorfádat! .........................................................................................................................
Rosszallóan nézte. ..........................................................................................................................
Mintha késsel vágták volna el a zajongást. . ..............................................................................
A helyét is sóval hintik fel. ............................................................................................................
Üsd-vágd, nem apád! ....................................................................................................................
Fel kell venni a kesztyűt. . .............................................................................................................
3. Keress olyan szavakat, amelyek rokonok az óbégat és az agyoncsap szavakkal! A könyvben is
találsz, és hátha azon kívül is eszedbe jut ilyen szó.

óbégat . ..............................................................................................................................................
agyoncsap . .......................................................................................................................................

K – II. 3. A)
Lázár Ervin úgy tudta leírni, hogy milyen a szereplők arckifejezése, hanglejtése, hogy pontosan el
tudjuk képzelni őket. Írj ki a szövegből olyan szavakat, kifejezéseket, amelyekkel a szereplők arcjátékát és hanglejtését írja le.
Pl. „felragyogott az arca, mondta mézesmázosan”
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K – II. 6. A)
1.
„Erre mind az égnek emelte a tekintetét. Ez a Szörnyeteg Lajos. Ez miket tud mondani!
– Lajoskám… – kezdett bele egy mondatba Vacskamati, de nem tudta befejezni, mert
Dömdödöm szigorúan közbevágott:
– Dömdödöm – mondta. És nehogy félreértsék, megismételte. – Dömdödöm!”
2.
„Dömdödöm rosszallóan nézte a cirkuszt. Meg is szólalt:
– Dömdödöm.
Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon fölkapta a fejét, gyanakodva nézett Dömdödömre.
– Ez meg mit mondott?”
3.
„Dömdödöm szeméből kipattant egy dühös kis szikra.
–Dömdödöm!
A mézmáz azonnal eltűnt Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon ábrázatáról.
– Mit mondott?
Aromo Dömdödömhöz fordult.
– Mit mondtál, Dömdödöm?
Dömdödöm utálkozva megismételte:
– Dömdödöm.”
4.
„Dömdödöm Aromóra nézett, elfintorodott, és méla undorral azt mondta:
– Dömdödöm!
Mindenki behúzta a nyakát, csak Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon nyújtogatta a magáét,
mint egy nagyothalló gúnár.”
5.
„Siránkoztak tovább, de Dömdödöm erélyesen rájuk szólt:
– Dömdödöm!
Mintha késsel vágták volna el a zajongást. Döbbent csend lett. Vacskamati odaóvakodott
Dömdödömhöz. Suttogva kérdezte:
– Ebben egészen biztos vagy, Dömdödöm?
– Dömdödöm – mondta határozottan Dömdödöm.”
6.
„– Hát hogyan kezdenénk?! Haditanácsot tartunk.
– Dömdödöm – mondta Dömdödöm.
Aromo elvörösödött.
– Dömdödöm, nagyon kérlek, ne bomlaszd a fegyelmet. Még egy ilyen megjegyzés, és
kizárlak a haditanácsból.
– Dömdödöm – mondta Dömdödöm.”
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K – II. 6. C)
1. „Ló Szerafin somolyogva csóválta a fejét.
    – Ej, kedves Lajos – mondta –, de kevéske eszed van neked, hogy még ezt a dinnyefamesét is elhiszed. Dinnyefa nem létezik, csak Vacskamati fejében.”
Mit gondolhatott ekkor Szörnyeteg Lajos?

2. „Bruckner Szigfrid, a nagymellényű oroszlán bátorsága is kezdett lefelé szálldogálni,
az ina felé.”
Mit gondolhatott ekkor Bruckner Szigfrid?

3. „Ez kellett csak! Csak úgy zengett az erdő a sírás-rívástól. Zordonbordon meg pöffeszkedett nagy boldogan. Hiszen éppen ezt akarta.”
Mit gondolhatott ekkor Zordonbordon?

lázár ervin:
a négyszögletű kerek erdő
Gyere haza, mikkamakka! 2.
Készítette:

Kálmán Katalin
Kolláth Erzsébet

MODULLEÍRÁS
A modul célja

 z olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény nyújtása teljes
A
regény feldolgozásával;
Kommunikációs helyzetek, együtt élők viszonyának megfigyelése;
Beszédbátorság, vitakészség fejlesztése

Ajánlott időkeret

3 x 45 perc

Korosztály

8–9 évesek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben

I nformációs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési képességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési,
indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: Az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság fejlesztése;
T
 anulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
		 Kompetenciaterület szerint lehet

S
 zociális: Az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakítására) fejlesztése;
Környezeti: Ember a természetben – állatok védelme

Szűkebb környezetben

Szóbeli szövegalkotás, olvasástechnika, szövegértés fejlesztése, irodalmi szövegek befogadása, megértése;
Beszédfejlesztés, szókincsbővítés
Ajánlott megelőző tevékenységek

Gyere haza, Mikkamakka! Az előző rész olvasása
Ajánlott követő tevékenységek

 regény zárásaként fel lehet idézni az olvasottakat, és lehet fogalA
mazást készíteni, drámajátékkal jeleneteket felidézni, illetve egyéb
Lázár Ervin-meséket olvasni.
Képességfejlesztés fókuszai

– Beszédkedv, beszédbátorság;
– Szövegolvasás;
– Jóslatok megfogalmazás, igazolása;
– A közlő és befogadó céljának azonosítása;
– Reproduktív beszédképesség
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AJÁNLÁS
Mivel a fejezet nagyon hosszú, a gyerekek szabadidőben (a többi fejezetnél leírt módok közül választva), esetleg
önállóan otthon olvassák el a fejezet folytatásának kijelölt részét. (A 146. oldaltól a 159. oldal 3. bekezdésének
végéig; kezdő mondat: „–Úgy van! – kiabált Vacskamati is –, még csak nem is hallgathatod a haditanácsot.”;
befejező mondat: „Meneküljünk – üvöltötte a bátor oroszlán – jönnek a pomogácsok! – s mint a mókus eltűnt
egy vén fa ágai között.”)
A regény elolvasása után érdemes egy vagy két órát fordítani a mű összefoglalására. A gyerekek, illetve csoportok beszámolhatnak a számukra legérdekesebb, legemlékezetesebb részekről. Felolvashatják legkedvesebb
részeiket, esetleg drámajáték formájában megjeleníthetik. Készíthetnek fogalmazást egyénileg vagy csoportosan. A tanító osztálya ismeretében tervezheti a könyv feldolgozását lezáró órát.
Amennyiben a tanító a ráhangolódásban nem a jóslatot választja, akkor az új tartalom feldolgozásánál a jóslat
és az olvasottak összevetésére tervezett 5 percet a II. 5., vagy II. 6. feladatban javasoljuk felhasználni.
A regény befejezése után a gyerekek készíthetnek rajzot a kedvenc szereplőjükről, vagy az általuk legérdekesebbnek talált jelenetről, amiből kiállítást rendezhetnek. A rajzos feladatokat tetszőleges technikával, önállóan,
vagy kis csoportban is végezhetik.

Kooperatív technika
Kerekasztal
A szóforgó tevékenységes változata. A feladat elvégzése ugyanúgy felváltva történik. Pl. a témához kapcsolódóan a csoport egyik tagja felír egy szót. Majd a lapot továbbadja a mellette ülő csoporttársának. Majd az továbbvándorol a harmadikhoz, ahonnan a negyedikhez. Addig forog a lap körben, amíg le nem telik az adott az idő.
A tevékenység lehet írás, cédulák felragasztása, dominó lerakása, adott kártya halmazba helyezése stb.

ÉRTÉKELÉS
Tanulói önértékelés és a társak értékelése, tanítói segítő-fejlesztő (formatív) értékelés;
Szempontjai: a gyerekek megfogalmazzák-e az olvasással kapcsolatos nehézségeiket; részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, felelősségvállalás önmaguk és társaik iránt

TÁMOGATÓRENDSZER
– Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című regényének Gyere haza, Mikkamakka! című meséje;
– Kooperatív technikák, drámapedagógiai módszerek ismerete
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

I. Ráhangolódás
1. Sejtelmes hangok (10 perc)
A) Trópusi eső

Figyelem

Figyelemfejlesztést igénylő
gyerekek

Frontális

B) Hangutánzás

Fantázia, nonverbális
kifejezőkészség

Kreatív gyerekek

Csoportmunka

A) Jóslat

Fantázia, kifejleti jóslatok
megfogalmazása, írásbeli
kifejezőkészség

Jól fogalmazó, fantáziadús
gyerekek

Kooperatív

B) Védekező stratégia

Fantázia, szóbeli
kifejezőkészség

Jól fogalmazó, találékony
gyerekek

Kooperatív

2. (15 perc)

II. Új tartalom feldolgozása
1. A fejezet továbbolvasása (20 perc)
A) Olvasás párban

Olvasási készség,
szövegértés

Különböző olvasási szinten
lévő, de jól együttműködő
párok

Páros

B) Olvasás önállóan

Olvasási készség,
szövegértés

Gyorsan, jó szövegértéssel
olvasók

Önálló

C) a) K iscsoportos olvasás
tanítói vezetéssel;
b) Önálló olvasás

Olvasási készség,
szövegértés

a) A
 kiknek elkel a tanítói
segítség;
b) Gyorsan, jó
szövegértéssel olvasók

Differenciált egyéni, illetve
csoportmunka

2. A
 jóslatok összevetése az
olvasottakkal (5 perc)

Kifejleti jóslatok igazolása,
helyesbítése összehasonlítás

Csoportmunka

3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése (20 perc)
A) A feladatok önálló
megoldása, ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Önálló munkára képes
gyerekek

Önálló

B) A
 feladatok párban
történő megbeszélése,
önálló megoldása, párban
történő ellenőrzése

Szövegértés, szövegben való
tájékozódás, emlékezet,
lényegkiemelés

Kevésbé önálló, de
együttműködésre képes
gyerekek

Páros

4. S
 zómagyarázat (5 perc)
A „szó-fogadó”
gazdagítása

Szókincsbővítés,
verbális kifejezőkészség,
gondolkodás

Frontális

5. Drámajáték (20 perc)
A) Pomogácsok
tanácskozása

Fantázia, szóbeli
kifejezőkészség

Fantáziadús gyerekek

Csoportmunka

B) Győzd meg őket!

Érvelés, vitakészség

Fejlett verbális készséggel
rendelkező gyerekek

Csoportmunka
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT,
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

6. (15 perc)
A) K it választanál
barátodnak?

Véleményalkotás

B) M
 elyik szereplő bőrébe
bújnál legszívesebben?

Empátia

7. Jellemtérkép (15 perc)

Véleményalkotás,
rendszerezés

Egyéni
Fejlett empatikus készségű
gyerekek

Egyéni
Frontális

III. Értékelés (10 perc)
1. Önértékelés megadott
szempontok alapján – pl.
aktivitás, együttműködés,
fegyelem, szabályok
betartása…

Önismeret, figyelem,
véleményalkotás, verbális
kifejezőkészség

2. A
 csoportmunka értékelése, a csoporton belüli
előzetes megbeszélés
alapján; szempontok:
együttműködés,
szabályok betartása

Egymás iránti figyelem,
tapintatos kritika

Csoportos és frontális
beszélgetés

3. A
 z egész osztály
munkájának tanítói
értékelése; pozitívumok,
fejlődés kiemelésével

Figyelem, tolerancia, belátás

Frontális tanítói értékelés

Gondolataikat nehezebben
megfogalmazó gyerekek

Egyéni
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A feldolgozás menete
I. Ráhangolódás							
I. 1. Sejtelmes hangok
TERVEZETT IDŐ: 10 perc

A) Trópusi eső

Kiemelt képességek, készségek: mintakövetés, figyelem

A diákok körbe állnak. A játékvetető elkezdi a mozdulatot, a tőle jobbra álló átveszi a mozdulatot és így egymás
után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a szomszédjától. Egészen addig folyamatosan ugyanazt a mozdulatot végzi mindenki, amíg egy újabb mozdulat nem ér hozzá, akkor ez az újabb mozdulat lesz folyamatos
tevékenység.
Mikor az előző mozdulat a körben már valameddig elért, új mozdulatot kezd a játékvezető, és azt is ugyanúgy
veszik át a többiek.
Mozdulatok: két kéz összedörzsölése, jobb kéz csattint, két kéz csattint, taps, combütögetés, jobb láb dobbant, bal
láb dobbant, combütögetés taps, két kéz csattint, jobb kéz csattint, két kéz összedörzsölése.
B) Hangutánzás

Kiemelt képességek, készségek: fantázia

A csoportok kártyákat húznak, amelyeken különböző helyszínek vagy események találhatók.
Néhány perces felkészülés után a csoportok szólaltassák meg a kihúzott helyszín hangjait. A többiek próbálják
meg kitalálni a hangok alapján a helyszíneket. Válasszák ki közösen, melyek voltak ezek közül félelmetesek!

K – I. 1. B)
Mutassátok be hangokkal a következő helyszíneket, eseményeket!
1. Baromfiudvar;
2. Vihar;
3. Focimeccs;
4. Utca;
5. Éjszakai zajok a lakásban (pl. óraketyegés, lépések, horkolás stb.);
6. Éjszakai zajok az erdőben (pl. bagolyhuhogás, avarzizegés, vaddisznóröfögés stb.)

I. 2.
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Jóslat

Kiemelt képességek, készségek: kifejleti jóslatok megfogalmazása

A diákok csoportban dolgoznak, kerekasztal technikával. Az eddig olvasottak alapján előfeltevéseket, jóslatokat fogalmaznak meg: Vajon mi történhetett Bruckner Szigfrid rémült kiáltása után? A röviden megfogalmazott
feltevéseket a csoportok a kerekasztal technikával leírják. Az ellenőrzés során a csoportok felolvassák „jóslataikat”. (Később, a fejezet elolvasása után ezeket összevetik az olvasottakkal.)
B) Védekező stratégia

Kiemelt képességek, készségek: fantázia, találékonyság

A csoportok rövid tervet készítenek a pomogácsok elleni védekezésre, kerekasztal technikával. Megoldásukat
felolvassák az osztálynak. Közösen megbeszélik, melyiket találták a legérdekesebbnek, leghatékonyabbnak.
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II. új tartalom feldolgozása
II. 1. A fejezet továbbolvasása
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: olvasási készség, szövegértés

A) Olvasás párban
Az olvasópárokat úgy állítsuk össze, hogy a nehezebben olvasó diák mellé technikailag magasabb szinten álló
pár kerüljön. A gyerekek felváltva olvassák a szöveget. A megfelelő haladás érdekében a gyorsabban olvasó
hosszabb, a lassabban olvasó gyerek rövidebb szakaszt olvasson.
B) Minden diák önálló, néma olvasással ismerkedik meg a fejezettel.
C)
a) A nehezebben olvasó diákok tanítói vezetéssel kiscsoportban olvasnak.
b) Az olvasástechnikailag magasabb szinten álló diákok önálló, néma olvasással ismerkednek meg a fejezettel.
Bármelyik munkaformát választja a tanító a fejezet olvasására, a gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra
ismeretlen szavakat.

II. 2. A jóslatok összevetése az olvasottakkal
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: kifejleti jóslatok igazolása, helyesbítése; összehasonlítás

A csoportok összevetik jóslataikat, elképzeléseiket az olvasottakkal.

II. 3. Az olvasólap feladatainak megoldása, ellenőrzése
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
Kiemelt képességek, készségek: szövegértés

A) A feladatokat önállóan oldják meg, s frontálisan ellenőrzik a diákok.
B) A párok a feladat önálló elolvasása, átgondolása után megbeszélik a megoldást, majd önállóan leírják.

Fl – II. 3.
1. Írd le, milyen kincsei voltak az erdő lakóinak?
Ló Szerafin ..................................................................................................................................................
Bruckner Szigfrid .......................................................................................................................................
Aromo ..........................................................................................................................................................
Vacskamati . .................................................................................................................................................
Dömdödöm . ...............................................................................................................................................
Szörnyeteg Lajos ........................................................................................................................................

LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletű Kerek Erdő – Gyere haza Mikkamakka! 2.
2. a) Mit jelentenek a következő szavak? Készíts szómagyarázatot! (Segít a Magyar értelmező kéziszótár.)
  tallér ........................................................................................................................................................
      fabatka ....................................................................................................................................................
b) Ezeknek a szavaknak a jelentését az Idegen szavak szótárában találod.
  jáspis .......................................................................................................................................................
  karbunkulus ..........................................................................................................................................
  obulus .....................................................................................................................................................

K – II. 3.
1. Szerinted mit jelent? Játszd el vagy fogalmazd meg más szavakkal!
– Lesunyta a fejét;
– Hüledeztek;
– Kacifántos;
– Előkászálódott
2. Miért örültek az erdő lakói Mikkamakka megérkezésének?
3. Mit mondhatott Dömdödöm a mese végén? Mondd el szavakkal!
4. Hogyan képzeled el a pomogácsok támadását? Készíts rajzot róla!

II. 4. Az ismeretlen szavak, kifejezések magyarázata
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
Kiemelt képességek, készségek: szókincsbővítés

Közösen megbeszélik azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a fejezet olvasásakor a gyerekek számára ismeretlenek voltak

II. 5. Drámajáték
TERVEZETT IDŐ: 20 perc

A) Pomogácsok tanácskozása

Kiemelt képességek, készségek: fantázia, szóbeli kifejezőkészség

A csoportok feladata, hogy képzeljék el a pomogácsok tanácskozását. Rövid felkészülés után az osztály előtt
bemutatják jeleneteiket. Közösen megbeszélik a látottakat.
B) Győzd meg őket!

Kiemelt képességek, készségek: érvelés, vitakészség

Két-két csoport kap azonos témát. Az egyiknek a meggyőzés, a másiknak a kétkedés a feladata. Rövid felkészülés után a csoportok egymással szemben állnak, s vitáznak. Megpróbálják egymást meggyőzni.
A témák a következők: Félni kell-e a pomogácsoktól? Veszélyesek-e a pomogácsok? Léteznek-e a pomogácsok?
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II. 6.
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

A) Kit választanál barátodnak?
Kiemelt képességek, készségek: véleményalkotás
A tanító kérdése után a gyerekek választásukat lejegyzik a füzetükbe, s azt röviden indokolják. Néhány önként jelentkező diák felolvassa választását, indoklását.
B) Melyik szereplő bőrébe bújnál legszívesebben?
Kiemelt képességek, készségek: empátia
A tanító kérdése után a gyerekek választásukat lejegyzik a füzetükbe, s azt röviden indokolják. Néhány önként jelentkező diák felolvassa választását, indoklását.

II. 7. Jellemtérkép                 
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
Kiemelt képességek, készségek: véleményalkotás, rendszerezés

A kész jellemtérképek áttekintése. A szereplők tulajdonságainak összegzése.

III. Értékelés 				
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
Kiemelt képességek, készségek: önismeret, véleményalkotás, belátás, egymás iránti figyelem

III. 1. Önértékelés megadott szempontok alapján
Pl. aktivitás, együttműködés, szabályok betartása…

III. 2. A csoportmunka értékelése, a csoporton belüli előzetes megbeszélés alapján
Szempontok: együttműködés, szabályok betartása

III. 3. Az egész osztály munkájának tanítói értékelése
Pozitívumok, fejlődés kiemelésével
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MELLÉKLETEK
K – I. 1. B)
Mutassátok be hangokkal a következő helyszíneket, eseményeket!

1. Baromfiudvar;
2. Vihar;
3. Focimeccs;
4. Utca;
5. Éjszakai zajok a lakásban (pl. óraketyegés, lépések, horkolás stb.);
6. Éjszakai zajok az erdőben (pl. bagolyhuhogás, avarzizegés, vaddisznóröfögés stb.)

K – II. 3.
1. Szerinted mit jelent? Játszd el vagy fogalmazd meg más szavakkal!

– Lesunyta a fejét;
– Hüledeztek;
– Kacifántos;
– Előkászálódott
2. Miért örültek az erdő lakói Mikkamakka megérkezésének?

3. Mit mondhatott Dömdödöm a mese végén? Mondd el szavakkal!

4. Hogyan képzeled el a pomogácsok támadását? Készíts rajzot róla!
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Fl – II. 3.
1. Írd le, milyen kincsei voltak az erdő lakóinak?

Ló Szerafin ........................................................................................................................................
Bruckner Szigfrid . ...........................................................................................................................
Aromo ................................................................................................................................................
Vacskamati ........................................................................................................................................
Dömdödöm ......................................................................................................................................
Szörnyeteg Lajos . ............................................................................................................................

2. a) Mit jelentenek a következő szavak? Készíts szómagyarázatot! (Segít a Magyar értelmező kéziszótár.)

tallér ..................................................................................................................................................
fabatka ..............................................................................................................................................

b) Ezeknek a szavaknak a jelentését az Idegen szavak szótárában találod.

jáspis .................................................................................................................................................
karbunkulus ....................................................................................................................................
obulus ...............................................................................................................................................

