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SZOBANÖVÉNYEK ÁPOLÁSA
KÉSZÍTETTE:

Székely Balázsné

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

Szövegelemző műveletek alkalmazása, szövegek, képi jelek és képekben elbeszélt műveleti fázisok értelmezése. Esztétikai nevelés.
Az ismeretek gyakorlati alkalmazása

AJÁNLOTT IDŐKERET
KOROSZTÁLY
MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK

2×45 perc
9–10 évesek/4. évfolyam
Szociális és életviteli kompetencia
Életpályaépítés

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI

Befogadói magatartás fejlesztése, saját élmények mozgósítása,
véleményalkotásra ösztönzés, értő, más képességterületeket is
integráló olvasás, lényeglátás és kiemelés képessége. Szóbeli és
írásbeli kifejezés-kultúra fejlesztése.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK:

önkifejezés, motiváció erősítés, tudatosság, sikerorientált hozzáállás
KOGNITÍV KOMPETENCIÁK:

rendszerezés, lényeglátás
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK:

kooperatív és kommunikációs képességek fejlesztése
MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul valamennyi feladatának feldolgozása 45 percnél több időt
vesz igénybe. Nyugodtan válogassunk belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot
elvégezni. Ha tanulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, házi feladatként adhatjuk az órán kimaradó feladatokat.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul valamennyi feladatának feldolgozása 45 percnél több időt vesz igénybe. Nyugodtan válogassunk
belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni. Ha tanulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, házi feladatként adhatjuk az órán kimaradó feladatokat.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE
I/1. Nézzünk széjjel otthon!
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

1) Előzetes felkészülésként adjuk tanítványainknak, hogy otthonról hozzanak, könyvtárból kölcsönözzenek ki
dísznövényekkel foglalkozó könyveket, gyűjtsenek újságokat, újságcikkeket.
2) Nézzenek körül, hogy otthon, a lakásban milyen dísznövényeik vannak, mi ezeknek a neve. Készítsenek
róluk jegyzetet és jellemző rajzot.
Kérdezzék meg a családban a dísznövényekkel kapcsolatban azt a családtagot (édesanyjukat, a nagymamát),
aki a növényeket neveli és gondozza, melyek azok, amelyek kevés gondozást igényelnek, melyekkel kell
sokat törődni? A jegyzetükben jelöljék piros felkiáltójellel azt a növényt, amelyik sok törődést igényel.
Egy ilyen növény gondozásáról, a törődés részleteiről kérdezzék ki a virágot gondozó felnőttet.
Milyen nehézségekkel és plusz munkával jár a gondozásuk?
Milyen különleges igényei vannak a növénynek?
Jegyezzék fel, hányszor kell öntözni, milyen fényviszonyokat szeret, hol érzi jól magát a növény.
A sok plusz törődés ellenére miért tartják és nevelik?
Egy kevésbé igényes növényről is kérdezzék ki a virágot gondozó felnőttet.
Mit jelent az, hogy keveset kell vele törődni?
Mennyi vizet igényel, hányszor kell öntözni hetente?
Hol érzi jól magát a növény?
Van-e a családnak/a növény gondozójának kedvence? Miért kedveli?
Tanítványainknak van-e kedvencük? Miért kedvelik?
3) Azok a tanítványaink, akiknek van otthon digitális fényképezőgépe, fényképezőgépes mobiltelefonja, készítsenek az otthoni dísznövényekről fotókat. Nézegessük meg a fotókat, akár nyomtatott formában, akár a
digitális eszközökön, amire lehetőségünk van.
4) A gyűjtött anyagokat szemléljük meg, beszélgessünk azokról.
Van-e olyan növény közöttük, amelyik több helyen is előfordul?
Tudnánk-e a növényeket valamilyen szempontból csoportosítani?
Például: kaktuszok, virágzó növények, színes levelűek, nagyra növők, pici termetűek…
Van-e közöttük növényritkaság?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

1) Tanulóink otthoni munkájukat is végezhetik kisebb csoportokban, párokban. Egyértelműen javasoljuk ezt
olyan esetekben, ahol a gyerekek fotókat is készítenek. Előfordulhat, hogy egyiküknek fényképezőgépe van,
másikuknál sok szobanövény.
2) A beszámolójuknál és a beszélgetésnél használják az I/1. K csoportosítási szempontok kártyáit. A kártyákat
helyezzük el a táblán, a szempontok alapján odaírhatják a növények nevét, aláhelyezhetik rajzaikat, esetleges
nyomtatott fotóikat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: együttműködés, rendszerezés
MUNKAFORMA: egyéni, alkalmi csoportok és párok
MÓDSZEREK: megfigyelés, jegyzetkészítés, gyűjtőmunka
ESZKÖZ: növényfotók, dísznövényekről szóló könyvek, növényrajzok

Szobanövények ápolása

K (I/1.)
CSOPORTOSÍTÁSI SZEMPONTOK
NAGY
LEVELÜKKEL
DÍSZÍTENEK

VIRÁGOZNAK

KAKTUSZOK

SZERETIK A
VIZET

NEM KELL
SOKAT
LOCSOLNI

SZERETIK A
FÉNYT

SÖTÉTEBB
HELYEN IS ELVANNAK

FUTÓNÖVÉNYEK

LÁGYSZÁRÚAK

FÁS SZÁRÚAK

NAGYTERMETŰEK

KISTERMETŰEK

KÜLÖNLEGESSÉG

MÁS
SZEMPONTOK

MEGOLDÁS:
A megoldást értelemszerűen nem lehet előre
megadni, tanulóinknak már sok ismerete van a
növényekről, a csoportosítási kártyákon megadott szempontok nem okoznak nehézséget.

I/2.1. Nézzünk széjjel az iskolában!
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Nézzünk széjjel az osztályban, az iskola folyosóján, aulájában; szinte minden iskolában sok, de pusztán néhány
jól ismert, ellenálló, kommersz dísznövényt találunk. Tanulóink valószínűleg meg is tudnak nevezni közülük
néhányat.
Kisebb csoportokban/alkalmi párokban induljanak el az iskolában, és írják fel, milyen dísznövényeket láttak,
készítsenek jellemző rajzokat!
Készítsenek fotókat, amennyiben van fényképezős mobiltelefonjuk, digitális fényképezőgépük.
Visszaérkezve számoljanak be a látottakról, mutassák be rajzaikat, a készített fényképeket.
Beszélgetés:
Mennyi dísznövényt találtak?
Hol vannak ezek elhelyezve? Miért?
Iskolájuk jó terep-e a dísznövények számára? Miért?
Iskolájukban ki gondozza a növényeket?
Mi történik a növényekkel nyáron, amikor be van zárva az iskola?
Mi történne, ha hetekig nem öntöznék őket?
Mi történne velük, ha behúznák a sötétítő függönyöket?
Készítsenek jellemző rajzot, ha ismerik, írják le annak a növénynek a nevét, amelyik a legjobban tetszett nekik.
Feltétlenül beszélgessünk arról, fontosnak tartják-e a környezet ilyen módon való díszítését! Miért?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Használják csoportosításra az I/1. K csoportosítási szempontokat!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: együttműködés, figyelemkoncentráció, következtetés, általánosítás, lényeglátás
MUNKAFORMA: csoportos, alkalmi párok
MÓDSZEREK: megfigyelés, gyűjtés, beszélgetés, csoportosítás, rendszerezés, jegyzet- és rajzkészítés
ESZKÖZ: növényrajzok, fényképek, jegyzetet
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I/2.2. Szobanövényekkel foglalkozó könyvek, újságok, újságcikkek nézegetése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

a) Nagyon sok családban található szobanövényekkel foglalkozó könyv, a lakáskultúrával foglalkozó folyóiratokban rendszeres rovatban foglalkoznak szobanövényekkel. Tanítványaink hozzanak be ilyen könyveket,
folyóiratokat. Alkalmi csoportokba verődve nézegessék a képeket. Keresgessék azokat a növényeket, amelyek szűkebb és tágabb környezetükben is megtalálhatók.
b) Amennyiben van internetelérési lehetőségünk az iskolában, írjuk be a Google keresőjébe a szobanövények
kulcsszót, és böngészgessünk egy kicsit a cikkek között.
Az első az Édenkert magazin portája, ahol rengeteg ismeretre, szép képre bukkanhatunk.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

1) Amennyiben nincs internet-hozzáférésünk az iskolában, tanulóinknak otthoni feladatként is adhatjuk az
internetes tájékozódást.
2) Számítástechnikát tanító kollégánkkal együttműködve is megvalósíthatjuk a feladatot.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: ismeretszerzés, elemzés, differenciálás
MUNKAFORMA: alkalmi csoportok
MÓDSZEREK: képnézegetés, böngészés az interneten
ESZKÖZ: könyvek, újságok, számítógép/internet

I/3. Power pointos diabemutató megtekintése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A diabemutatón a leggyakoribb dísznövények képei láthatók.
A képek vetítése után beszélgessük ezekről.
Melyek láthatók a bemutatott növények közül szűkebb és tágabb környezetükben? Mi a nevük, mit hallottak
már róluk, miért tetszik nekik?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: ismeretek transzferálása és integrálása
MÓDSZEREK: diavetítés, beszélgetés
ESZKÖZ: power pointos melléklet, projektor

Szobanövények ápolása
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II. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMEKEDÉS
II/1. A leggyakoribb szobanövények
TERVEZETT IDŐ: 15-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink heterogén csoportokban dolgozzák fel a szövegeket. A heterogén csoportokat pedagógiai gyakorlatunknak és szokásainknak megfelelően szervezzük.
a) csoport: II.1.1. szöveg: Sanseveria
b) csoport: II.1.2. szöveg: Csokrosinda
c) csoport: II.1.3. szöveg: Csavart pálma
d) csoport: II.1.4 szöveg: Szkindapszusz
e) csoport: II.1.5. szöveg: Monstera

Szobanövények ápolása
Minden csoportunk számára biztosítsunk értelmező szótárt, szókincstárat, idegen szavak szótárát, hogy az ismeretlen szavaknak utánanézhessenek.
Csoportjaink jelölhetnek futárt is, aki a számukra ismeretlen szóval kapcsolatban a pegdagógustól érdeklődhet.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

II.1.1. Tanulóink/csoportjaink a magukkal hozott könyvekből is kikereshetik a szövegeket. A modulban található szövegeket úgy állítottuk össze, hogy azok szinte minden szobanövényekkel foglalkozó könyvvel azonos
tartalmi szempontokat követnek.
Ez esetben a tanulók/csoportok valóban azt a növényt kereshetik ki a könyvből, amelyek nekik otthon vannak,
amelyeket az iskolában, osztályban sétájuk során láttak.
II.1.2. Tegyük lehetővé, hogy vállalkozó csoportok/párok ne a tankönyvben szereplő feladatok kérdéssoraira
válaszoljanak, hanem a szöveg alapján maguk tehessenek fel kérdéseket azonos szöveget olvasó csoportok
vagy párok számára.
II.1.3. Valamennyi csoportunk a tankönyvi kérdésekre való válaszadás helyett választhassa a szituációs játékot.
II/1. K 2.
A jelenet eljátszása alkalmat kínál a vásárlással kapcsolatos viselkedési szabályok gyakorlására is.
II.1.4. Megtehetjük azt is, hogy csoportjaink dönthetnek a feladatok elvégzésének mikéntjéről. Ez esetben lehet,
hogy lesz olyan csoportunk, amelyik a tankönyvi kérdésekre válaszol, lehet olyan, ahol maguk fogalmaznak
meg kérdéseket és lesz olyan csoport, amelyik a szituációs jelenet eljátszásával bizonyítja az olvasásértést.
II.1. 5. A feladatok elvégzését differenciálásra is használhatjuk. Ez esetben mi magunk jelöljük ki tanulóink képességeinek megfelelően, melyik csoport/pár milyen módon adjon számot az olvasottakról.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: értő olvasás, elemzés, általánosítás, lényegkiemelés, transzferálás, kifejezéskultúra
MÓDSZEREK: olvasás, olvasásértés bizonyítása aláhúzással, írásbeli válaszadással, lexikonhasználat, szituációs játék
ESZKÖZ: tankönyv és feladatok, idegen szavak gyűjteménye, szókincstárak, lexikonok

II/1 – K 2.
Képzeljétek el, hogy egy virágbolt eladói vagytok. Bejön egy vásárló, aki disznövényt akar vásárolni nálatok. Elmondja elképzeléseit arról, hogy milyen dísznövényt szeretne. Tanácstalan.
Ajánlatot kér. Adjatok neki igényeinek megfelelően a növényvásárlásra vonatkozó tanácsot!
A vásárló érdeklődjön a növény gondozásáról. Mondjátok el a legfontosabb tudnivalókat.

A) csoport

II/1.1 SZÖVEG – FL1.
Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!
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ANYÓSNYELV (Sansevieria trifasciata)
Aki minden szobanövényével csődöt mond, az próbálja meg az anyósnyelvet. Szívós, erőteljes növekedésű, mutatós szobanövény. Jól tűri a száraz levegőt, a huzatot, a vízmentes időszakokat, a
ragyogó napsütést.
Az anyósnyelv (vagy másik nevén tigrislevél) az afrikai szavannák növénye, nem meglepő hát,
hogy kitűnően bírja a sokszor silány szobai körülményeket. Télen azonban elpusztul, ha huzamosabb ideig túlöntözik. A baj megelőzéseképp neveljük inkább égetett agyagcserépben, ami felszívja
és elpárologtatja a felesleges vizet.
Fényigény:
Helyezzük ablak közelébe, mert a világos szűrt fényt kedveli, de vigyázzunk, mert a túl erős napfény hatására a levelek elsárgulnak.
Vízigény:
Havonta öntözzük hígított tápoldattal. A szokásosnál érzékenyebb a túlöntözésre. Két locsolás között hagyjuk a földet kicsit megszikkadni.
Páratartalom:
Nem kell a leveleket permetezni.
Betegségek:
Tőrothadás, sárguló levelek, elhalás: az ok a túlöntözés.
Kártevők:
Érzékeny a pajzstetvekre.

II/1.1. – FL1.
KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
Húzzátok alá a szövegben, kiknek ajánlható a sansevieria nevelése!
Fogalmazzátok meg többféleképpen, mit jelent az, hogy csődöt mond!
Húzzátok alá a szövegben, milyen körülményekhez alkalmazkodik jól!
Fogalmazzátok meg egy mondatban is!
Mit tűr nagyon rosszul a növény?
Melyek a túlöntözés tünetei?
Mit jelent az, hogy szűrt napfény?

II.1.1. – FL1. MEGOLDÁS:

Sansevieria, anyósnyelv, tigrislevél
Aki minden más szobanövénnyel csődöt mond.
Sikertelen, tönkremegy, buktázik, felsül, kudarcot vall.
Jól tűri a száraz levegőt, a huzatot, a vízmentes időszakokat, a ragyogó napsütést.
A túlöntözést.
Tőrothadás, sárguló levelek, elhalás.
Szűrt fény: nem közvetlen a napsütés, a növény és a napfény között például egy függöny van.

Szobanövények ápolása

B) csoport

II/1.2. SZÖVEG – FL2.
Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

ZÖLDIKE (Chlorophytum comosum)
Gyorsan növő növény. Lehajló levelei, vékony, lecsüngő szárain tavasszal és nyáron növő apró,
fehér virágai, majd az utána kifejlődő kis sarjnövénykék teszik vonzóvá.
A zöldike vagy csokrosinda az egyik legkönnyebben tartható szobanövényünk. Alkalmazkodóképessége szinte felülmúlhatatlan. Levelei képesek megkötni a légkörben fellelhető szennyező
anyagokat, sőt az egyik leghatásosabb légtisztító növény.
Keskeny, fűzöld leveleinek középvonalában fehér vagy krémszínű csík fut végig. Indaszerű
virágzati tengelyén gyakran nemcsak virágok, hanem apró, cserépbe ültethető sarjnövénykék
is fejlődnek.
Fényigény:
Jól megvilágított helyen érzi jól magát, közvetlen napsütés nélkül. Árnyékban is megél, de
ilyenkor nem virágzik.
Vízigény:
Közepes vízigényű, télen ritkábban kell öntözni. Ha elfeledkezünk locsolásáról, az sem végzetes számára, megvastagodott gyökereivel felkészült az ínségesebb napokra.
Páratartalom:
Időnként permetezzük a leveleket.
Betegségek:
Általában nincsenek.
Kártevők:
Általában nincsenek.
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II/1.2. – FL2.
KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
Húzzátok alá a szövegben, milyen körülmények között érzi magát jól!
Mit jelent az a kifejezés, hogy „alkalmazkodóképessége felülmúlhatatlan”?
Fogalmazzátok meg másként is!
Húzzátok alá, hol fejlődnek a sarjnövények!
Mutassátok meg a képen is!
Nézzétek meg a sarjnövényeket a képen is!
Mi a következménye annak, ha árnyékban tartják?
Vajon hányszor kell hetente öntözni az olyan növényt, ami „közepes vízigényű”?
Hogyan alkalmazkodik a növény a vízhiányhoz?
Mi a csokrosinda egészségünk szempontjából legfontosabb jellemzője?

II.1.2. – FL2. MEGOLDÁS:
Zöldike, csokrosinda, chlorophytum
Jól megvilágított helyen érzi jól magát.
Ellenálló, kevésbé jó körülmények között is tartható, más növényekénél jobb.
Indaszerű virágzati tengelyén nő a sarjnövény.
Nem virágzik.
1-2-szer.
Megvastagodott gyökereivel felkészült az ínségesebb napokra.
Levelei képesek megkötni a légkörben fellelhető
szennyező anyagokat.

C) csoport

II/1.3. SZÖVEG – FL3.
Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

Szobanövények ápolása
CSAVARPÁLMA (Pandanus veitchii)
Tüskés szélű, keskeny leveleivel az ananászra emlékeztet. A levelek hosszúak, bőrszerűek, a
növény fás száráról spirálisan erednek. Innen származik neve, amely ne tévesszen meg senkit,
hiszen a pálmákkal semmilyen rokonságban nem áll. Leveleinek tüskés széle miatt nevezik
fűrészpálmának is.
Lassan fejlődik, de megfelelő gondozás mellett dekoratív, méterekben mérhető, üstökös növény
válik belőle. Dugóhúzó alakú törzse és a 30-60 cm-es levelei különleges varázsúak. A száraz levegőjű, tágas lakások ideális növénye. Törzsén sarjnövények sokasága fejlődik.
Fényigény:
Világos helyre tegyük, de nyáron se érje a közvetlen napfény.
Vízigény:
Tavasztól őszig öntözzük bőségesen, télen kevesebb vízzel is beéri.
Páratartalom:
Leveleit permetezzük gyakran, a cserepet állítsuk nedves kavicsrétegre.
Betegségek:
Vigyázzunk, hogy télen a gyökérzet ne álljon vízben, mert az rothadáshoz, majd elhaláshoz
vezethet.
Kártevők:
Kártevői nincsenek.

II/1.3. – FL3.
KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
Gyűjtsétek ki a szövegből, milyen körülmények között érzi magát jól!
Húzzátok alá, hol fejlődnek a sarjnövények!
Vajon hányszor kell hetente öntözni az olyan növényt, ami „bőséges” vízigényű?
Hogyan párásítjuk a környezetét?
Rokonságban van a pálmákkal?
Mit jelent az az idegen szó, hogy „dekoratív”? Keressétek ki az idegen szavak gyűjteményéből!

II.1.3. – FL3. MEGOLDÁS:
Csavarpálma (Pandanus veitchii), fűrészpálma
Világos, száraz levegőjű, tágas lakásokban.
A törzsön.
Nyáron naponta kell öntözni.
Állítsuk nedves kavicsrétegre.
Nem rokona a pálmáknak.
Dekoratív: mutatós, tetszetős, díszítésre szolgáló.
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D) csoport

II/1.4. SZÖVEG – FL4.
Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

MÁRVÁNYOS SZOBAI FUTÓKA (Epipremnum prinnatum)
A növényt nagyon sokan szkindapszusznak (skindapsus) is nevezik. Ez a növény régebbi neve.
Ma már ezt a nevet hivatalosan nem használják.
Hosszú, akár 10-12 méter hosszú hajtásokat növeszt. Az egyik legszebb és legdekoratívabb szobai futónövény. Magasan elhelyezett cserépben hajtásai akár a földig is lefutnak.
Hosszú hajtásait gyakran a falakon vezetve futtatják.
Vigyázat! Nyálkahártya- és bőrirritáló anyagokat tartalmaz.
Levelei szív alakúak, zöld-sárga mintázatúak.
Az idősebb példányok levelei nagyobbak.
Fényigény:
Világos, félárnyékos helyen neveljük. Az árnyékot is jól tűri, levelei azonban kisebbek lesznek,
és szára megnyúlik.
Vízigény:
Földje mindig legyen picit nyirkos.
Páratartalom:
Leveleit időnként permetezzük.
Betegségek:
Ha túlöntözzük és sötét helyen áll, gyökerei könnyen megrothadnak, levelei lehullanak.
Kártevők:
Különféle levéltetvek.

II/1.4. – FL4.
KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
Gyűjtsétek ki a szövegből, milyen körülmények között érzi magát jól!
Húzzátok alá, milyen hosszúak a hajtások!
Vajon hányszor kell hetente öntözni azt a növényt, aminek a földje mindig kicsit nedves kell, hogy
legyen?
Hogyan párásítjuk a környezetét?
Gyűjtsétek ki a szövegből a túlöntözés tüneteit!
Hogyan reagál a növény a fényhiányra?

Szobanövények ápolása
II.1.4. – FL4. MEGOLDÁS:
Márványos szobai futóka (Epipremnum prinnatum), szkindapszusz (skindapsus).
Világos, félárnyékos helyen.
10-12 méter.
Hetente kétszer.
Időnként permetezzük a leveleit.
Gyökérrothadás, levélhullás.
Megnyúlik, kisebb leveleket hoz.

E) csoport

II/1.5. SZÖVEG – FL5.
Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

MONSZTERA (Monstera deliciosa)
Sokan helytelenül filodendronnak nevezik. Jó körülmények között hatalmasra növő, dekoratív,
impozáns növény. Az idősebb példányok nagy, karéjozott (osztott), fényes és bőrszerű leveleket növesztenek, a fiatal növények levele inkább sima szélű, szív alakú. A növény több, hosszú
léggyökeret is ereszt. Az idősebb példányokat gyakorta ki kell karózni, különben kidőlnek.
Vigyázat! Bőr- és nyálkahártya-irritáló anyagokat tartalmaz.
Fényigény:
Világos, de nem napos, akár árnyékos helyen is jól érzi magát. Viszont szereti a meleget, a kb.
20 °C fokos szobahőmérsékletet és a meleg talajt.
Vízigény:
Földje mindig mérsékelten nedves legyen. Kéthetente tápoldattal segítsük fejlődését.
Páratartalom:
Szereti a párás, meleg levegőt. Tartsuk nedves kavicságyon, leveleit gyakran permetezzük és
mossuk le.
Betegségei:
Ha száraz levegőn tartjuk, pajzstetvek és atkák támadhatják meg.
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II/1.5. – FL5.
KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
Gyűjtsétek ki a szövegből, milyen körülmények között érzi magát jól!
Húzzátok alá, mekkorára nő meg a növény!
Mit jelent az a szó, hogy impozáns? Keressétek ki idegen szavak gyűjteményéből!
Vajon hányszor kell hetente öntözni azt a növényt, aminek a földje mérsékelten nedves kell,
hogy legyen?
Hogyan párásítjuk a környezetét?
Gyűjtsétek ki a szövegből a kártevők neveit!
Mik azok az atkák?

II.1.5. – FL5. MEGOLDÁS:

Monsztera (Monstera deliciosa).
Világos, félárnyékos, árnyékos, párás, meleg
helyen.
Hatalmas, impozáns.
Mi a különbség a fiatal és az idősebb növény
levelei között?
Rajzoljátok le!
Impozáns: nagyszabású, tiszteletet keltő,
nagyszerű.
Hetente egyszer.
Permetezzük a leveleit, állítsuk kavicsásgyra.
Az atkák, amelyek parányi, szabad szemmel
nem látható élősködők.

II/2. Csoportbeszámolók
TERVEZETT IDŐ: 13-14 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A modulrés az óra reflektálás részében is végezhető. Óraszervezési szempontok és az idővel való gazdálkodás
indokolttá tehetik a feladat áthelyezését.
Minden csoportnak biztosítsunk 2 percet, amelyben a csoportbeszámolót elvégzi. A beszámoló tanuló kijelölése
véletlenszerűen, diákkvartett módszerrel történjen, hogy valamennyi csoporttag érdekelt legyen a felkészülésben. A csoportbeszámolót 1–5-ig terjedő pontszámmal értékeljék más csoportok.
Más csoportok kérdezzenek! Feltett kérdéseikért, amennyiben azok jók, a kérdezők szintén pontot kapnak,
amellyel gazdagítják saját csoportjuk pontszámait.
A pontozás a következő órán folytatódik.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

II.2.1.
Pedagógiai gyakorlatunknak, már kialakult szokásainknak megfelelően is végeztethetjük a csoportok beszámoltatását.
II.2.2.
Amennyiben a jelentésteremtés részben a szituációs játékot választották csoportjaink, most mutathatják be az
elképzelt jelenetet.

Szobanövények ápolása
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: traszferálás és integrálás, összegzés, rendszerezés. szóbeli kifejezéskultúra,

lényeglátás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszámoló, összefoglalás, megbeszélés
ESZKÖZ: jegyzetek

III. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA
III/1. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Önálló munka: A feladatot délutáni önálló munkaként is vagy otthoni követő feladatként adhatjuk.
Tanulóink alkalmi csoportokban, párokban készítsenek növényismertetőket. Az ismertetők elkészítéséhez használjanak szobanövényekről szóló könyveket, internetet, magazinokat. Motiváció: Az ismertetőkért kapott pontok csoportjuk már eddig megszerzett pontjaihoz hozzáadódnak.
Elsősorban olyan növényekről készítsenek ismertetőt, amelyek közvetlen környezetükben előfordulnak.
Az ismertetők legyenek rövidek, jegyzetszerűek, inkább emlékeztetők, kövessék a tanítási órán megtanult tartalmi szempontokat!
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:
Vállalkozó csoportoknak és pároknak konkrétan is megadhatjuk, hogy melyik növény, növénycsoport ismertetőjét készítsék el.
Ilyenek például: kaktuszok, pletykák, szobapáfrányok, a mostanában nagyon divatos bambusz, kis- és nagylevelű fikuszok, jukka, buzogányvirág (diffenbachia), a környezetükben gyakran előforduló szobanövények.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: általánosítás, lényeglátás, írásbeli szövegalkotás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni lehetőségek szerint
MUNKAFORMA: alkalmi csoportok, párok
MÓDSZEREK: kutatómunka, gyűjtés, jegyzetkészítés
ESZKÖZ:

III. 2. Önálló munka: Piktogramok alkalmazása
TERVEZETT IDŐ: 6-10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az III/2. K 3. JELMAGYARÁZATOK alapján tanulóink az órán tanult dísznövényekhez készítsenek rajzos piktogramokat. A jeltáblázatot nyomtassuk ki, helyezzük a táblára. A jelek egyszerűek, pillanatok alatt érthetőek.
A jeleket egész héten át hagyjuk a táblán, hogy tanulóink hétközben is használni tudják, ha plusz pontokért
jelekkel ellátott növényismertetőt készítenének.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

III.2.1.
III/ 1. K 3. JELMAGYARÁZATOK alapján más az iskolában/otthon előforduló növényről is készíthetnek a piktogramok
alapján jelmagyarázatokat. Természetesen plusz munkájukat a csoportjuk számára jóváírt pontokkal jutalmazhatjuk.
III.2.2.
Játék: ajándékozzanak egymásnak/más csoportoknak/pároknak dísznövényeket. Az ajándékba adott dísznövényeket rajzlapra rajzolják meg. „Tűzzenek” a növény cserepébe egy piktogramsort, amely szimbolikus formában tartalmazza az ápolási tudnivalókat. Fejtsék meg a piktogramok alapján az ápolási tanácsokat.
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KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, elvont gondolkodás, analizálás és általánosítás
MUNKAFORMA: csoportos/páros/egyéni
MÓDSZEREK: Magyarázó rajzok készítése
ESZKÖZ: III/ 1.. K 3. JELMAGYARÁZATOK (kártya)

II/1.1.–II/1.5. szövegek.

III./2. – K 3. JELMAGYARÁZATOK

III.1.b. MEGOLDÁS:
A II.1.1.–II.1.5. szövegekben a képek mellé rajzolják a piktogramokat az olvasottaknak megfelelően.

IV. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

IV/1. Önálló munka megbeszélése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Hallgassuk meg tanulóink szobanövényekről készített bemutatóit, jelmagyarázataikat, mutassák be azokat
(amennyiben a hét során követő feladatként készítettek ilyet). Mivel tanulóink az előző órán alakult csoportokban dolgoznak tovább, azok a csoportok, csoporttagok, akik ismertetőt készítettek, munkájukért 1–5-ig pontot
kapnak a befogadó csoportoktól, ez hozzáadódik előző órán szerzett pontszámaikhoz.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: beszédkultúra fejlesztése, transzferálás
MÓDSZEREK: beszámoló, megbeszélés, értékelés
MUNKAFORMA: frontális
ESZKÖZ: a tanulók jegyzetei

Szobanövények ápolása

IV/2. Barchoba
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A kitalálandó szobanövényeket válogathatjuk a tanterem virágai vagy az előző órán tanultak közül.
Minden vállalkozó csoport készüljön feladvánnyal, de az idő rövidsége miatt inkább „kalapból” húzzuk ki a
feladat elvégzésében résztvevő csoportok nevét.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: alkalmazás, integrálás, transzferálás, analizálás, hallásfigyelem és emlékezet

fejlesztése
MÓDSZEREK: játék
ESZKÖZ: –

IV/3. Kérdezz-felelek
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A feladat nehéz. Csak jó értelmi, olvasási és olvasásértési képességekkel rendelkező tanulók/párok/csoportok
feladata lehet. Át kell hozzá nézni ugyanis az előző órán feldolgozott, a szövegeket követő kérdéseket, összehasonlítást, és válogatást kell végezni a szövegben. Ki kell tudni szűrni az olyan ismereteket, amelyekre a követő
kérdések nem vonatkoztak.
A feladatot jó képességű tanulóinknak követő, otthoni feladatként is adhatjuk.
A csoportok az előző órán feldolgozott szövegeket kicserélik egymás között. Az előző órán feldolgozott szövegeket és feladatokat most egy másik csoport böngészi át.
A kérdésként és feladatként nem feldolgozott szövegrészekkel kapcsolatban tehetnek fel két újabb kérdést az
eredeti csoportnak.
A feltett kérdések és a válaszok helyességének arányában a csoportok pontot kapnak.
Javaslatokat lásd a Megoldásoknál!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: alkalmazás, elemzés,
MUNKAFORMA: egyéni/páros
MÓDSZEREK: kérdezz-felelek játék
ESZKÖZ: szövegek és feladatok II/1. 1–5-ig

MEGOLDÁS
Az A csoportnak további kérdéseket lehet feltenni a nevelő cserepekkel és a kártevőkkel kapcsolatban.
A B csoportnak további kérdéseket lehet feltenni a virágokkal, virágzással és a kártevőkkel kapcsolatban.
A C csoportnak további kérdéseket lehet feltenni a növény leveleivel és a fejlődési tempóval kapcsolatban.
A D csoportnak további kérdéseket lehet feltenni az elnevezéssel, kártevőkkel és az emberek egészségére
veszélyes tulajdonsággal kapcsolatban.
Az E csoportnak további kérdéseket lehet feltenni az emberek egészségére veszélyes tulajdonsággal,
a kártevőkkel kapcsolatban.

IV.4. Szituációs játék
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az osztályba új tanuló érkezik. A következő héttől ő lesz a virágfelelős. El kell neki mondani az osztályban található növények gondozásával kapcsolatos ismereteket. Hogy könnyebben tudja ezeket megjegyezni, az előző
órán alkalmazott piktogramokat és rövid írásbeli utasításokat kell tűzni a virágcserepekbe. Minden csoport vállaljon egy a tanteremben/folyosón található növényt, készítse el a gondozási tanácsokat a piktogramok és rövid
írásbeli utasítások alkalmazásával. A kitűzéshez hurkapálcát használjunk, amelyet átszúrunk a piktogramokat
jelölő papíron.
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KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: alkalmazás, transzferálás, integrálás, szóbeli kifejezéskultúra, szimbolikus

gondolkodás
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szituációs játék
ESZKÖZ: szövegek és feladatok II/1. 1–5-ig.

V. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

V/1. Szövegfeldolgozások a szobanövények ápolásával és szaporításával kapcsolatban
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink csoportokban dolgoznak tovább.
A) csoport: V.1.1. szöveg, FL6. 5 jó tanács a növényekkel kapcsolatban
B) csoport: V.1.2. szöveg, FL7. 5 jó tanács a növényekkel kapcsolatban
C) csoport: V.1.3. szöveg FL8. Növények szaporítása magról
D) csoport: V.1.4. szöveg FL9. A növények szaporítása mag nélkül
E) csoport: V.1.5. szöveg, FL10. Növények átültetése
A szövegekben ismeretlen, tanulóink számára nem pontosan értelmezhető kifejezések fordulnak elő (pl. hajtáscsúcs, vegetálás, intenzívebb virágzás, stresszhatás stb.). Csoportjaink jelöljenek futárt, aki tanítói segítséget kér,
biztosítsunk számukra lexikonokat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegfeldolgozáskor szerzett ismeretek transzferálása és integrálása, értő
olvasás, kooperáció, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, jegyzetek készítése, gyakorlati alkalmazás, képolvasás, írásbeli és szóbeli feladatok megoldása
MUNKAFORMA: csoportos
ESZKÖZ: V.I.1.–V.1.5. szövegek, FL6.–FL10. feladat

A) csoport

IV/1.1. SZÖVEG FL6.
5 JÓ TANÁCS A NÖVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN
1. Kezdjük a vásárlásnál.
A növényeket megbízható forrásból szerezzük be. Vizsgáljuk meg közelről a leveleket, mielőtt ténylegesen vásárolnánk, nehogy kártevők vagy kórokozók legyenek rajta. Az egészséges növény
levele fényes és eleven, nem sárga, nincsenek rajta száradó részek. Télen a megvásárolt növényeket ne hurcoljuk a hidegben, ne vásároljunk aluljáróból vagy utcai árustól szobanövényeket,
mert esetleg hidegsokk érhette őket.
2. Nézzünk utána, hogy a kiválasztott növény hogy néz ki természetes körülmények közt, milyen
fény- és hőviszonyok mellett növekszik. Ha azt akarjuk, hogy ne csak vegetáljon, hanem úgy
fejlődjön, mint a vadonban, akkor az ottani körülményeket próbáljuk utánozni. A dísznövénykönyvek biztosan eligazítanak bennünket a növény származása felől.
3. A legtöbb növény eltűri, ha néha-néha elfelejtjük megöntözni időben, de a túlöntözés egészen
biztosan ártalmas. Ha csak a dísznövény-tanácsadó nem javasolja kifejezetten a napi öntözést, jó,
ha két locsolás között kicsit hagyjuk kiszáradni a talajt.
4. Locsoljuk alulról a növényeket. Állítsuk tálkára a cserepet, és ebbe öntsük a vizet, majd hagyjuk,
hogy a növény felszívja a számára szükséges mennyiséget. A felesleget öntsük ki alóla.
5. Megfelelő tápoldatot használjunk a levél-, illetve virágzó dísznövényekhez, de azt is csak tavasztól őszig (kivételt jelentenek ez alól a télen virítók).
VÁSÁROLJUNK EGY JÓ, A SZOBANÖVÉNYEK ÁPOLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KÖNYVET!

Szobanövények ápolása

V/1.1.

FL6. FELADAT

Készítsetek rövid jegyzetet a szövegről. Csak a legfontosabb szavakat és kifejezéseket írjátok fel!
Kérjetek tanácsot a B) csoporttól a növények portalanításával, az elszáradt levelekkel és virágokkal
kapcsolatban.

V/ 1.1. FL6. MEGOLDÁS:

Jegyzet (javaslat): Természetesen tanulóink
más megoldásra is juthatnak, mást súlypontozhatnak.
1. Vásárlás, levélvizsgálat
2 Honnan származik az őse?
3. Öntözés
4. Az öntözés módja
5. Tápoldatozás

B) csoport

IV/1.2. SZÖVEG

FL7.

5 JÓ TANÁCS A NÖVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN
1. Egyes növények magas páratartalmat szeretnek, ezért akár napi párásítást is igényelhetnek.
Növelhetjük a helyi páratartalmat, ha nedves kavicsos tálcára helyezzük a cserepet. Így kedves növényeink nem lesznek „szegény párák” a lakásban.
2. A nagylevelű fajokat ne hagyjuk ki a portalanításból, időnként töröljük át leveleiket puha,
nedves ruhával vagy zuhanyozzuk le őket.
3. Bokrosabb növekedésre késztethetünk jó pár szobanövényt, ha kicsípjük hajtáscsúcsukat.
A virágzó növények kisebb cserépben tartva gyorsabb és intenzívebb virágzásra serkenthetők.
4. Óvjuk a szélsőséges hőingadozástól a növényeket. A legtöbb cserepes dísz meghálálja, ha
nyáron (rövid szoktatás után) a szabadban neveljük. De ne felejtsük kint az őszi hideg éjszakákon.
5. Rendszeresen ellenőrizzük növényeinket, hogy rögtön észrevegyük bármely kártevő, kórokozó vagy stresszhatás nyomait. A beteg leveleket és hajtásokat vágjuk le, az elszáradt virágokat folyamatosan távolítsuk el.
VÁSÁROLJUNK EGY JÓ, A SZOBANÖVÉNYEK ÁPOLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KÖNYVET!

V/1.2.

FL7. FELADAT

Mit jelent az a kifejezés, hogy „szegény pára”?
Nézzétek meg a szókincsgyűjteményben, értelmező szótárban!
Mi az a hajtáscsúcs? Nézzétek meg a tanteremben lévő növényeken!
Mit gondoltok, miért lesz bokrosabb a növény attól, ha kicsípjük a hajtáscsúcsot?
Készítsetek a csoportbeszámoló megkönnyítésére néhány szóból és kifejezésből álló jegyzetet.
Kérjetek tanácsot az A) csoporttól a növények öntözésével és tápoldatozásával kapcsolatban.
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5/1.2. FL7. MEGOLDÁS:
Szerencsétlen, esendő, sajnálatra méltó.
A növényi ágak legfelső (legfrissebben nőtt) része, itt bújnak ki például az új levelek.
Mivel a hajtáscsúcsnál nem tud tovább növekedni, elágazik a növény.
Jegyzet:
1. Párásítás módjai
2. Portalanítás
3. Növekedés, virágzás serkentése
4. Hőingadozás
5. Átvizsgálás

C) csoport

V/1.3. SZÖVEG

FL8.

NÖVÉNYEK SZAPORÍTÁSA MAGRÓL
Azt, hogy a növényeket magról is lehet szaporítani, már jól tudjátok. Például ha a kerti virágok
magját elvetjük, néhány hét alatt kicsírázik és kikel.
Vannak növények, amelyek esetében ez nem ilyen egyszerű.
Például a pálmák teljesen mások (pl. kókusz), hónapokba telik, mire a mag kicsirázik, hónapokba és évekbe, mire a növény kifejlődik.
A képen látható, már Magyarországon is mindennaposan kapható avokádó magja pár hónap
alatt kicsirázik, majd további hónapok alatt gyönyörű, üde zöld növény fejlődik belőle.
Ilyen a nagyobb boltokban szintén kapható mangó is.
Egy kísérletet megér. Ha avokádót vagy mangót vásároltok, a magot helyezzétek egy földdel teli
cserép tetejére! Ne temessétek be földdel! A kibújó kis növény egy ideig nem a földből, hanem
még a magból táplálkozik. (Emlékeztek még a bab csírázására?)
A csírázáskor a növények sok vizet vesznek fel, ettől megduzzadnak, és felhasad a magok burka.
Elsőként a gyökér, utána a szár, végül a levelek fejlődnek ki.
A magvakat legjobb tavasszal elvetni.

V/1.3. Fl 8. FELADAT
Készítsetek rövid jegyzetet a szövegről!
Kérjetek tanácsot a D) csoporttól, hogyan tudnátok a sansevieria növényeteket levéllel szaporítani.

V/1.3. FL8. MEGOLDÁS:
Jegyzet (egy lehetséges megoldás):
1. Egyszerű magvetés
2. Hosszú csírázású növények
3. Avokádó, mangó
4. A csíranövény fejlődése

Szobanövények ápolása

D) csoport

V/1.4. SZÖVEG

FL9.

A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÁSA MAG NÉLKÜL
Dugványozás:
Levéldugványok: egy levélből és a levélnyél kis darabjából állnak.
Sikeresen szaporítható így például a fokföldi ibolya. Nézzétek meg az 1–2. képet!
Levélmetszetek, levéldarabok: a leveleket egy éles késsel a 3–4. képeken látott módon elmetszük. A leveleket mindig keresztben kell elvágni. Meg kell jegyeznünk, hogy az elmetszett levél
melyik vége volt a növekedés iránya, nehogy „fejjel lefelé” dugjuk a földbe.
Fej - vagy hajtáscsúcs-dugványok: a fejdugványokat a 4. képen látható módon kell lemetszeni
a növényről, és vízbe vagy földbe kell állítani. Az 5. képen szépen gyökerező fejdugványokat
láttok.
Törzsdugványt láttok a 6. képen. A törzsdugványt a feldarabolt szárból készítjük, és a képen
látható módon ültetjük el. Így szaporítjuk például a jukkát.
Kérjetek tanácsot a C) csoporttól a magvetéssel kapcsolatban.

23

24

Szövegértés–szövegalkotás „A” 4. évfolyam – Hétköznapi szövegek

V/1.4. FL9. FELADAT
Hányféle dugványról olvastatok a szövegben? Soroljátok fel!
Milyen „baleset” érhet bennünket levéldugvány készítésekor?
Készítsetek néhány fejdugványt a képeken látott módon az osztályotokban vagy az iskolában
található növényekből!

V/1.4. FL9. MEGOLDÁS:
Levél-, fej- és törzsdugvány.
„Fejjel lefelé” dugványozzuk el a levéldarabot.

E) csoport

V/1.5. SZÖVEG

FL10.

NÖVÉNYEK ÁTÜLTETÉSE
A szobanövényeket akkor kell átültetni, ha:
– a növény földje kellemetlen, áporodott, penészes szagú,
– a gyökerek kibújnak a cserép alján lévő kis lyukon,
– szemmel látható, hogy a cserépben már alig van föld, felülről is látszik, hogy a cserepet behálózzák a gyökerek,
– a növény cserepe elreped, mert a gyökerek szétfeszítik,
– valamilyen baleset következtében eltörik a cserép.
Az átültetésre legjobb időszak a tavasz.
Az új edény csak egy kicsit, körben körülbelül 2 centiméterrel legyen nagyobb, mint a régi.
Tennivalók:
Az ültetés előtt néhány órával locsoljuk meg a növényt.
A cserepet fejjel lefelé fordítva vegyük ki belőle a növényt.
A kifordított növényről az elhalt, megbarnult, esetleg rothadó gyökérrészeket bátran vágjuk le.
A cserép alján lévő kifolyóra tegyünk egy kavicsot, hogy a cserépbe kerülő új föld el ne tömje.
A cserép aljába szórjunk kevés földet.
Állítsuk rá a növényt, és az oldalaknál körbe töltsük fel földdel.
Nyomkodjuk meg a földet, győződjünk meg róla, hogy a növény biztosan áll új helyén.
Az átültetett növényt alaposan öntözzük meg.
A növény estlegesen felesleges leveleit és ágait is most vágjuk le.

Szobanövények ápolása

V/1.5. FL10. FELADAT
A képek és a szöveg alapján tanítsátok meg más csoportoknak is, mikor és hogyan kell a szobanövényeket átültetni!
Nézzetek körül az osztályban vagy az iskola folyosóján. Adjatok néhány növénnyel kapcsolatban
átültetési tanácsot! Melyek vannak túl kicsi, melyek vannak túl nagy cserépben?

V/1.5. FL10. MEGOLDÁS:
A csoport eredményes munkáját úgy ellenőrizzük, hogy a tudnivalókra megtanított csoportok egyikétől kérjük az ismertetést.

V/2. Csoportbeszámolók
TERVEZETT IDŐ: 13-14 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Minden csoportnak biztosítsunk 2 percet, amelyben a csoportbeszámolót elvégzik. A beszámoló tanuló kijelölése véletlenszerűen, diákkvartett módszerrel történjen, hogy valamennyi csoporttag érdekelt legyen a felkészülésben. A csoportbeszámolót 1–5-ig terjedő pontszámmal értékeljék más csoportok.
Más csoportok kérdezzenek! Feltett kérdéseikért, amennyiben azok jók, a kérdezők szintén pontot kapnak,
amellyel gazdagítják saját csoportjuk pontszámait.
A pontozás a következő órán folytatódik.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

V.2.1. Pedagógiai gyakorlatunknak, már kialakult szokásainknak megfelelően is végeztethetjük a csoportok beszámoltatását.
V.2.2. Szituációs játék:
Minden csoport jelöljön (vagy véletlenszerűen válasszunk közülük) szakértőt, akik a rádió betelefonálós műsorában ülnek a dísznövényekkel foglalkozó műsorban. Telefonáljanak be a műsorba, és kérdezzenek. Természetesen nemcsak a szövegüket követő kérdéskörben kérdezősködhetnek, hanem más, a csoportok szövegeivel
kapcsolatos kérdést is feltehetnek. Ehhez azonban át kell „futniuk” más csoportok szövegeit is.
Kérjünk tanácsot az
A) csoporttól a dísznövények öntözésével és tápoldatozásával kapcsolatban,
B) csoporttól a növények portalanításával s az elszáradt növényi részekkel kapcsolatban,
C) csoporttól a magvetéssel kapcsolatban,
D) csoporttól a levéllel való szaporítással kapcsolatban,
E) csoport adjon tanácsot az átültetéssel kapcsolatban.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás és integrálása, elemző és szintetizáló gondolkodás, rendszere-

zés, szóbeli kifejezéskultúra, lényeglátás
MUNKAFORMA: csoportos, frontális
MÓDSZEREK: beszámoló, összefoglalás, megbeszélés
ESZKÖZ: jegyzetek
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VI. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

VI/1. ÉRTÉKELÉS
TERVEZETT IDŐ: 1-2 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A csoportok szerzett pontjainak összeszámlálása. A győztes kihirdetése.
A győzteseket kialakult pedagógiai gyakorlatunknak és szokásainknak megfelelően jutalmazzuk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: értékrend
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: értékelés

IV/2. cím
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Nézzünk körbe az osztályban/folyosón/aulában.
Vizsgáljuk meg, mely növényekkel kapcsolatban tudnának csoportjaink ápolási, ültetési, szaporítási tanácsot
adni. Ha a tanítási óra befejeztéig a feladatra már nem jut idő/elegendő idő, adjuk csoportjaink számára követő
feladatként.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: analizálás és általánosítás, ok-okozati összefüggések, következtetés
MÓDSZEREK: ismeretek gyakorlása
MUNKAFORMA: csoportos/páros

Szobanövények ápolása

MELLÉKLETEK
FOTÓK
II.1.1.

II.1.2.
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II.1.3.

II.1.4

II.1.5.

Szobanövények ápolása

III.1.b.

III.1.b.
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V.1.3.

V.1.4

Szobanövények ápolása

V.1.5.

I/1 K

CSOPORTOSÍTÁSI SZEMPONTOK

NAGY LEVELÜKKEL DÍSZÍTENEK

VIRÁGOZNAK

KAKTUSZOK

SZERETIK A VIZET

NEM KELL SOKAT
LOCSOLNI

SZERETIK A
FÉNYT

SÖTÉTEBB
HELYEN IS
ELVANNAK

FUTÓNÖVÉNYEK
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LÁGYSZÁRÚAK

FÁS SZÁRÚAK

NAGYTERMETŰEK

KISTERMETŰEK

SÖTÉTEBB
HELYEN IS
ELVANNAK

FUTÓNÖVÉNYEK

KÜLÖNLEGESSÉGEK

MÁS
SZEMPONTOK

Táblára tehető, demonstrációs kártya
II/1

K 2.

Képzeljétek el, hogy egy virágbolt eladói vagytok. Bejön egy vásárló, aki dísznövényt akar vásárolni nálatok. Elmondja elképzeléseit arról, hogy milyen dísznövényt szeretne. Tanácstalan.
Ajánlatot kér. Adjatok neki igényeinek megfelelően a növényvásárlásra vonatkozó
tanácsot!
A vásárló érdeklődjön a növény gondozásáról. Mondjátok el a legfontosabb tudnivalókat.

Szobanövények ápolása

III./2. K 3.

JELMAGYARÁZATOK (kártya)

Táblára tehető, demonstrációs kártya
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A) csoport
II/1.1 SZÖVEG

FL1.

Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

ANYÓSNYELV (Sansevieria trifasciata)
Aki minden szobanövényével csődöt mond, az próbálja meg az anyósnyelvet. Szívós, erőteljes növekedésű, mutatós szobanövény. Jól tűri a száraz levegőt, a huzatot,
a vízmentes időszakokat, a ragyogó napsütést.
Az anyósnyelv (vagy másik nevén tigrislevél) az afrikai szavannák növénye, nem
meglepő hát, hogy kitűnően bírja a sokszor silány szobai körülményeket.
Télen azonban elpusztul, ha huzamosabb ideig túlöntözik. A baj megelőzéseképp
neveljük inkább égetett agyagcserépben, ami felszívja és elpárologtatja a felesleges
vizet.
Fényigény:
Helyezzük ablak közelébe, mert a világos szűrt fényt kedveli, de vigyázzunk, mert
a túl erős napfény hatására a levelek elsárgulnak.
Vízigény:
Havonta öntözzük hígított tápoldattal. A szokásosnál érzékenyebb a túlöntözésre.
Két locsolás között hagyjuk a földet kicsit megszikkadni.
Páratartalom:
Nem kell a leveleket permetezni.
Betegségek:
Tőrothadás, sárguló levelek, elhalás: az ok a túlöntözés.
Kártevők:
Érzékeny a pajzstetvekre.

Szobanövények ápolása

II/1.

FL1.

KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá a szövegben, kiknek ajánlható a sansevieria nevelése!
Fogalmazzátok meg többféleképen, mit jelent az, hogy csődöt mond!
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá a szövegben, milyen körülményekhez alkalmazkodik jól!
Fogalmazzátok meg egy mondatban is!
……………………………………………………………………………………………
Mit tűr nagyon rosszul a növény?
……………………………………………………………………………………………
Melyek a túlöntözés tünetei?
……………………………………………………………………………………………
Mit jelent az, hogy szűrt napfény?
……………………………………………………………………………………………
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B) csoport
II/1.2. SZÖVEG

FL2.

Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

ZÖLDIKE (Chlorophytum comosum)
Gyorsan növő növény. Lehajló levelei, vékony, lecsüngő szárain tavasszal és nyáron
növő apró, fehér virágai, majd az utána kifejlődő kis sarjnövénykék teszik vonzóvá.
A zöldike vagy csokrosinda az egyik legkönnyebben tartható szobanövényünk. Alkalmazkodóképessége szinte felülmúlhatatlan. Levelei képesek megkötni a légkörben fellelhető szennyező anyagokat, sőt az egyik leghatásosabb légtisztító növény.
Keskeny, fűzöld leveleinek középvonalában fehér vagy krémszínű csík fut végig.
Indaszerű virágzati tengelyén gyakran nemcsak virágok, hanem apró, cserépbe ültethető sarjnövénykék is fejlődnek.
Fényigény:
Jól megvilágított helyen érzi jól magát, közvetlen napsütés nélkül. Árnyékban is
megél, de ilyenkor nem virágzik.
Vízigény:
Közepes vízigényű, télen ritkábban kell öntözni. Ha elfeledkezünk locsolásáról, az sem
végzetes számára, megvastagodott gyökereivel felkészült az ínségesebb napokra.
Páratartalom:
Időnként permetezzük a leveleket.
Betegségek:
Általában nincsenek.
Kártevők:
Általában nincsenek.

Szobanövények ápolása

II/1.2. FL2.

KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá a szövegben, milyen körülmények között érzi magát jól!
Mit jelent az a kifejezés, hogy „alkalmazkodóképessége felülmúlhatatlan”?
Fogalmazzátok meg másként is!
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, hol fejlődnek a sarjnövények!
Mutassátok meg a képen is!
Nézzétek meg a sarjnövényeket a képen is!
Mi a következménye annak, ha árnyékban tartják?
……………………………………………………………………………………………
Vajon hányszor kell hetente öntözni azt a növényt, ami „közepes vízigényű”?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan alkalmazkodik a növény a vízhiányhoz?
……………………………………………………………………………………………
Mi a csokrosinda egészségünk szempontjából legfontosabb jellemzője?
……………………………………………………………………………………………
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C) csoport
II/1.3. SZÖVEG

FL3.

Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

CSAVARPÁLMA (Pandanus veitchii)
Tüskés szélű, keskeny leveleivel az ananászra emlékeztet. A levelek hosszúak, bőrszerűek, a növény fás száráról spirálisan erednek. Innen származik neve, amely ne
tévesszen meg senkit, hiszen a pálmákkal semmilyen rokonságban nem áll. Leveleinek tüskés széle miatt nevezik fűrészpálmának is.
Lassan fejlődik, de megfelelő gondozás mellett dekoratív, méterekben mérhető, üstökös növény válik belőle. Dugóhúzó alakú törzse és a 30-60 cm-es levelei különleges varázsúak. A száraz levegőjű, tágas lakások ideális növénye. Törzsén sarjnövények sokasága fejlődik.
Fényigény:
Világos helyre tegyük, de nyáron se érje a közvetlen napfény.
Vízigény:
Tavasztól őszig öntözzük bőségesen, télen kevesebb vízzel is beéri.
Páratartalom:
Leveleit permetezzük gyakran, a cserepet állítsuk nedves kavicsrétegre.
Betegségek:
Vigyázzunk, hogy télen a gyökérzet ne álljon vízben, mert az rothadáshoz, majd
elhaláshoz vezethet.
Kártevők:
Kártevői nincsenek.

Szobanövények ápolása

II/1.3.

FL3.

KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
……………………………………………………………………………………………
Gyűjtsétek ki a szövegből, milyen körülmények között érzi magát jól!
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, hol fejlődnek a sarjnövények!
Vajon hányszor kell hetente öntözni azt a növényt, ami „bőséges” vízigényű?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan párásítjuk a környezetét?
……………………………………………………………………………………………
Rokonságban van a pálmákkal?
……………………………………………………………………………………………
Mit jelent az az idegen szó, hogy „dekoratív”? Keressétek ki az idegen szavak gyűjteményéből!
……………………………………………………………………………………………
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D) csoport
II/1.4. SZÖVEG

FL4.

Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

MÁRVÁNYOS SZOBAI FUTÓKA (Epipremnum prinnatum)
A növényt nagyon sokan szkindapszusznak (skindapsus) is nevezik. Ez a növény
régebbi neve. Ma már ezt a nevet hivatalosan nem használják.
Hosszú, akár 10-12 méter hosszú hajtásokat növeszt. Az egyik legszebb és legdekoratívabb szobai futónövény. Magasan elhelyezett cserépben hajtásai akár a földig is
lefutnak.
Hosszú hajtásait gyakran a falakon vezetve futtatják.
Vigyázat! Nyálkahártya- és bőrirritáló anyagokat tartalmaz.
Levelei szív alakúak, zöld-sárga mintázatúak.
Az idősebb példányok levelei nagyobbak.
Fényigény:
Világos, félárnyékos helyen neveljük. Az árnyékot is jól tűri, levelei azonban kisebbek lesznek és szára megnyúlik.
Vízigény:
Földje mindig legyen picit nyirkos.
Páratartalom:
Leveleit időnként permetezzük.
Betegségek:
Ha túlöntözzük és sötét helyen áll, gyökerei könnyen megrothadnak, levelei lehullanak.
Kártevők:
Különféle levéltetvek.

Szobanövények ápolása

II/1.4.

FL4.

KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
……………………………………………………………………………………………
Gyûjtsétek ki a szövegbõl, milyen körülmények között érzi magát jól!
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, milyen hosszúak a hajtások!
Vajon hányszor kell hetente öntözni azt a növényt, aminek a földje mindig kicsit
nedves kell, hogy legyen?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan párásítjuk a környezetét?
……………………………………………………………………………………………
Gyűjtsétek ki a szövegből a túlöntözés tüneteit!
……………………………………………………………………………………………
Hogyan reagál a növény a fényhiányra?
……………………………………………………………………………………………
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E) csoport
I/1.5. SZÖVEG

FL5.

Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

MONSZTERA (Monstera deliciosa)
Sokan helytelenül filodendronnak nevezik. Jó körülmények között hatalmasra
növő, dekoratív, impozáns növény. Az idősebb példányok nagy, karéjozott (osztott),
fényes és bőrszerű leveleket növesztenek, a fiatal növények levele inkább sima szélű, szív alakú. A növény több, hosszú léggyökeret is ereszt. Az idősebb példányokat
gyakorta ki kell karózni, különben kidőlnek.
Vigyázat! Bőr- és nyálkahártya-irritáló anyagokat tartalmaz.
Fényigény:
Világos, de nem napos, akár árnyékos helyen is jól érzi magát. Viszont szereti a meleget, a kb. 20 °C fokos szobahőmérsékletet és a meleg talajt.
Vízigény:
Földje mindig mérsékelten nedves legyen. Kéthetente tápoldattal segítsük fejlődését.
Páratartalom:
Szereti a párás, meleg levegőt. Tartsuk nedves kavicságyon, leveleit gyakran permetezzük és mossuk le.
Betegségei:
Ha száraz levegőn tartjuk, pajzstetvek és atkák támadhatják meg.

Szobanövények ápolása

II/5.

FL5

KÉRDÉSEK és FELADATOK
Gyűjtsétek ki a szövegből a növény különféle neveit!
……………………………………………………………………………………………
Gyűjtsétek ki a szövegből, milyen körülmények között érzi magát jól!
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, mekkorára nő meg a növény!
Mit jelent az a szó, hogy impozáns? Keressétek ki idegen szavak gyűjteményéből!
……………………………………………………………………………………………
Vajon hányszor kell hetente öntözni azt a növényt, aminek a földje mérsékelten
nedves kell, hogy legyen?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan párásítjuk a környezetét?
……………………………………………………………………………………………
Gyűjtsétek ki a szövegből a kártevők neveit!
……………………………………………………………………………………………
Mik azok az atkák?
……………………………………………………………………………………………
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A) csoport
IV/1.1. SZÖVEG FL6.

5 JÓ TANÁCS A NÖVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN
1. Kezdjük a vásárlásnál.
A növényeket megbízható forrásból szerezzük be. Vizsgáljuk meg közelről a leveleket, mielőtt ténylegesen vásárolnánk, nehogy kártevők vagy kórokozók legyenek rajta. Az egészséges növény levele fényes és eleven, nem sárga, nincsenek
rajta száradó részek. Télen a megvásárolt növényeket ne hurcoljuk a hidegben,
ne vásároljunk aluljáróból vagy utcai árustól szobanövényeket, mert esetleg hidegsokk érhette őket.
2. Nézzünk utána, hogy a kiválasztott növény hogy néz ki természetes körülmények közt, milyen fény- és hőviszonyok mellett növekszik. Ha azt akarjuk, hogy
ne csak vegetáljon, hanem úgy fejlődjön, mint a vadonban, akkor az ottani körülményeket próbáljuk utánozni. A dísznövénykönyvek biztosan eligazítanak bennünket a növény származása felől.
3. A legtöbb növény eltűri, ha néha-néha elfelejtjük megöntözni időben, de a
túlöntözés egészen biztosan ártalmas. Ha csak a dísznövény-tanácsadó nem
javasolja kifejezetten a napi öntözést, jó, ha két locsolás között kicsit hagyjuk
kiszáradni a talajt.
4. Locsoljuk alulról a növényeket. Állítsuk tálkára a cserepet, és ebbe öntsük a vizet,
majd hagyjuk, hogy a növény felszívja a számára szükséges mennyiséget. A felesleget öntsük ki alóla.
5. Megfelelő tápoldatot használjunk a levél-, illetve virágzó dísznövényekhez, de
azt is csak tavasztól őszig (kivételt jelentenek ez alól a télen virítók).
VÁSÁROLJUNK EGY JÓ, A SZOBANÖVÉNYEK ÁPOLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ
KÖNYVET!
V/1

FL6. FELADAT

Készítsetek rövid jegyzetet a szövegről. Csak a legfontosabb szavakat és kifejezéseket írjátok fel!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Szobanövények ápolása

B) csoport
IV/1.2. SZÖVEG

FL7.

5 JÓ TANÁCS A NÖVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN
1. Egyes növények magas páratartalmat szeretnek, ezért akár napi párásítást is igényelhetnek. Növelhetjük a helyi páratartalmat, ha nedves kavicsos tálcára helyezzük a cserepet. Így kedves növényeink nem lesznek „szegény párák” a lakásban.
2. A nagylevelű fajokat ne hagyjuk ki a portalanításból, időnként töröljük át leveleiket puha, nedves ruhával vagy zuhanyozzuk le őket.
3. Bokrosabb növekedésre késztethetünk jó pár szobanövényt, ha kicsípjük hajtáscsúcsukat. A virágzó növények kisebb cserépben tartva gyorsabb és intenzívebb
virágzásra serkenthetők.
4. Óvjuk a szélsőséges hőingadozástól a növényeket. A legtöbb cserepes dísz meghálálja, ha nyáron (rövid szoktatás után) a szabadban neveljük. De ne felejtsük
kint az őszi hideg éjszakákon.
5. Rendszeresen ellenőrizzük növényeinket, hogy rögtön észrevegyük bármely kártevő, kórokozó vagy stresszhatás nyomait. A beteg leveleket és hajtásokat vágjuk
le, az elszáradt virágokat folyamatosan távolítsuk el.
VÁSÁROLJUNK EGY JÓ, A SZOBANÖVÉNYEK ÁPOLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ
KÖNYVET!
V/2

FL7

FELADAT

Mit jelent az a kifejezés, hogy „szegény pára”?
Nézzétek meg a szókincsgyűjteményben, értelmező szótárban!
……………………………………………………………………………………………
Mi az a hajtáscsúcs? Nézzétek meg a tanteremben lévő növényeken!
Mit gondoltok, miért lesz bokrosabb a növény attól, ha kicsípjük a hajtáscsúcsot?
Készítsetek a csoportbeszámoló megkönnyítésére néhány szóból és kifejezésből álló
jegyzetet.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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C) csoport
V/1.3. SZÖVEG

FL8.

NÖVÉNYEK SZAPORÍTÁSA MAGRÓL
Azt, hogy a növényeket magról is lehet szaporítani, már jól tudjátok. Például ha a
kerti virágok magját elvetjük, néhány hét alatt kicsírázik és kikel.
Vannak növények, amelyek esetében ez nem ilyen egyszerű.
Például a pálmák teljesen mások (pl. kókusz), hónapokba telik, mire a mag kicsirázik, hónapokba és évekbe, mire a növény kifejlődik.
A képen látható, már Magyarországon is mindennaposan kapható avokádó magja
pár hónap alatt kicsírázik, majd további hónapok alatt gyönyörű, üde zöld növény
fejlődik belőle.
Ilyen a nagyobb boltokban szintén kapható mangó is.
Egy kísérletet megér. Ha avokádót vagy mangót vásároltok, a magot helyezzétek
egy földdel teli cserép tetejére! Ne temessétek be földdel! A kibújó kis növény egy
ideig nem a földből, hanem még a magból táplálkozik. (Emlékeztek még a bab csírázására?)
A csírázáskor a növények sok vizet vesznek fel, ettől megduzzadnak, és felhasad a
magok burka.
Elsőként a gyökér, utána a szár, végül a levelek fejlődnek ki.
A magvakat legjobb tavasszal elvetni.
V/1.3. FL8. FELADAT

Készítsetek rövid jegyzetet a szövegről!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Szobanövények ápolása

D) csoport
V/1.4. SZÖVEG

FL9.
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A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÁSA MAG NÉLKÜL
Dugványozás:
Levéldugványok: egy levélből és a levélnyél kis darabjából állnak.
Sikeresen szaporítható így például a fokföldi ibolya. Nézzétek meg az 1–2. képet!
Levélmetszetek, levéldarabok: a leveleket egy éles késsel a 3–4. képeken látott módon elmetsszük. A leveleket mindig keresztben kell elvágni. Meg kell jegyeznünk,
hogy az elmetszett levél melyik vége volt a növekedés iránya, nehogy „fejjel lefelé”
dugjuk a földbe.
Fej- vagy hajtáscsúcs-dugványok: a fejdugványokat a 4. képen látható módon kell
lemetszeni a növényről, és vízbe vagy földbe kell állítani. Az 5. képen szépen gyökerező fejdugványokat láttok.
Törzsdugványt láttok a 6. képen. A törzsdugványt a feldarabolt szárból készítjük, és
a képen látható módon ültetjük el. Így szaporítjuk például a jukkát.
V/1.4. FL9. FELADAT

Hányféle dugványról olvastatok a szövegben?
Soroljátok fel!
……………………………………………………………………………………………
Milyen „baleset” érhet bennünket levéldugvány készítésekor?
……………………………………………………………………………………………
Készítsetek néhány fejdugványt a képeken látott módon az osztályotokban vagy az
iskolában található növényekből!

Szobanövények ápolása

E) csoport
V/1.5. SZÖVEG

FL10.

NÖVÉNYEK ÁTÜLTETÉSE
A szobanövényeket akkor kell átültetni, ha:
– a növény földje kellemetlen, áporodott, penészes szagú,
– a gyökerek kibújnak a cserép alján lévő kis lyukon,
– szemmel látható, hogy a cserépben már alig van föld, felülről is látszik, hogy a
cserepet behálózzák a gyökerek,
– a növény cserepe elreped, mert a gyökerek szétfeszítik,
– valamilyen baleset következtében eltörik a cserép.
Az átültetésre legjobb időszak a tavasz.
Az új edény csak egy kicsit, körben körülbelül 2 centiméterrel legyen nagyobb, mint
a régi.
Tennivalók:
Az ültetés előtt néhány órával locsoljuk meg a növényt.
A cserepet fejjel lefelé fordítva vegyük ki belőle a növényt.
A kifordított növényről az elhalt, megbarnult, esetleg rothadó gyökérrészeket bátran vágjuk le.
A cserép alján lévő kifolyóra tegyünk egy kavicsot, hogy a cserépbe kerülő új föld
el ne tömje.
A cserép aljába szórjunk kevés földet.
Állítsuk rá a növényt, és az oldalaknál körbe töltsük fel földdel.
Nyomkodjuk meg a földet, győződjünk meg róla, hogy a növény biztosan áll új
helyén.
Az átültetett növényt alaposan öntözzük meg.
A növény estlegesen felesleges leveleit és ágait is most vágjuk le.
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V/1.5. FL10. FELADAT

A képek és a szöveg alapján tanítsátok meg más csoportoknak is, mikor és hogyan
kell a szobanövényeket átültetni!

ÉLELMISZEREK, RECEPTEK
Lássuk, mit eszünk, iszunk!
KÉSZÍTETTE:

Székely Balázsné

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

AJÁNLOTT IDŐKERET
KOROSZTÁLY
MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI

Gyakran fogyasztott ételeinkhez és italainkhoz köthető termékismertetők, használati utasítások, receptek értelmezése. Nem
folyamatos szöveghez kapcsolódó olvasási feladatok végzése.
3x45 perc
4. évfolyam
Életpálya-építési és életviteli kompetenciák
Verbálisan kódolt és vizuálisan megjelenített információk elemzése. Megszerzett ismeretek integrálása és transzferálása analóg
feladatokba. Tömörítés, lényeglátás. Szakkifejezések tanulása.
Szabályalkotás, szabálytudatos magatartás.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK:

Játékkultúra, szabályokhoz való alkalmazkodás, kooperációban
végzett munka. A csoportnormákhoz való alkalmazkodás és
beszámolási technikák alapozása.
KOGNITÍV KOMPETENCIÁK:

Analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése, a rész és egész
viszony meglátása, analógiák létrehozása, egyediség, különbözőség differenciálása. Rendszerező gondolkodás fejlesztése, tudatos
tervezés és kivitelezés.
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK:

Kommunikációs készségek, együttműködési stratégiák fejlesztése.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modulban feldolgozott valamennyi feladat elvégeztetése 135 percnél több időt vesz igénybe. Nyugodtan válogassunk belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének, érdeklődésének megfelel, nem kell valamennyi
feladatot elvégezni. Ha tanulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, házi feladatként adhatjuk az
órán kimaradó feladatokat.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE
I/1.
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Csoport vagy páros munkában keresgéljenek tanulóink az interneten.
Kezdjük az órát a számítástechnika teremben. A Google keresőprogramjába írjuk be az étlap szót.
a) A kattintás után keresgéljenek csoportjaink kedvük szerint, böngésszenek itt, ott. Készítsenek a csoportbeszámolóhoz rövid jegyzetet, hogy más csoportoknak is meg tudják majd mutatni, merre jártak a lapon.
b)
A) csoport: Bioétlapok és egészségkonyhák
B) csoport: Történelmi étlapok, ezen belül a Királyi lakoma és az Étlapgyűjtemény
C) csoport: Budapesti éttermek étlapjai
Megyéjük, lakóhelyük étlapjai
D) csoport: Az étlap főoldalon az országos virtuális étlapra kattintva, kattintsanak tovább kiválasztott ételcsoportokra, azon belül majd ételekre. (Az étlapon tájékozódni lehet, hogy ezeket az ételeket Magyarország melyik éttermében lehet kapni.)
E) csoport: A főoldalak 6. oldalára kattintva a Budapesti és Pest megyei étlap, Vidéki étlap megtekintése útvonalat
bejárva nemcsak a kínálathoz, hanem a rendelésre vonatkozó ismeretekhez is jutnak.
Az interneten való keresés után készített jegyzeteik és bemutatók alapján számoljanak be a szerzett ismeretekről nagyon röviden, mintegy ajánlva más csoportok számára, hogy ők is keressék fel ezeket a lapokat, cikkeket.
Javasoljuk, hogy az óra megtartása előtt, a könnyed, zavartalan óravezetés érdekében a pedagógus tájékozódjon az internetes lapokon.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

1) Az Étlap főoldal rengeteg lehetőséget kínál. Pl. Bioétlapok, Vegetáriánus étterem, Hanganyagok-ra kattintva
egy egész sor hangfelvételt kínál meghallgatásra az egészséges táplálkozásról.
A Tudatos vásárló címszóra kattintva több ismeretet lehet szerezni az élelmiszer-adalékanyagokról, aszerint, hogy melyik cikket választjuk.
2) Számítástechnikát tanító kollégánk segítségét vegyük igénybe a téma tanításához.
3) Az órát megelőző héten adjuk a feladatokat házi feladatként azoknak a tanulóknak, akiknek van internet-hozzáférésük; tanulóink alkalmi csoportokban/párokban végezzék a feladatokat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: ismeretszerzés, elemzés, lényeglátás
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: internethasználat, beszámoló
ESZKÖZ: számítógép, internet

Élelmiszerek, receptek

I/1. FELADAT FL1.
Böngésszünk az interneten!
Írjátok be a Google keresőjébe az étlap kulcsszót!
Kattintás után a bejelentkező menüből válasszátok rögtön az elsőt, az Étlap.hu-t!
Keressétek meg!
A) csoport: Bioétlapok és egészségkonyhák
B) csoport: Történelmi étlapok, ezen belül a Királyi lakoma és az Étlapgyűjtemény
C) csoport: Budapesti éttermek étlapjai
Megyétek, lakóhelyetek étlapjai
D) csoport: A főoldalon kattintsatok az Országos virtuális étlap-ra, képekre, konkrét ételekre
E) csoport: A főoldalak 6. oldalára kattintva a Don Pepe Pizzéria, Budapesti és Pest megyei étlap, Vidéki étlap megtekintése
F) csoport: Házhoz szállítók étlapjai

I/2. Étlapok tanulmányozása, menüsorok összeállítása
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az étlaprészletek alapján állítsanak össze tanulóink egy olyan menüsort, amit szívesen elfogyasztanának.
A táblázati sorokba akár külön-külön is jelölhetik, hogy ki mit enne, hiszen a valóságban sem szoktak az étkezések résztvevői egyforma ételeket választani.
Az ételsorok összeállítása után szánjunk 5 percet arra, hogy csoportjaink egy-egy percben bemutassák az általuk
összeállított étrendet.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Szituációs játék: A feladatot szituációs játékkal is eljátszhatják tanulóink. A csoporton belül egy közülük a pincér, aki a legnagyobb udvariassággal felveszi a rendeléseket és beírja/bejelöli a táblázatba.
Kérjék meg a pincért, javasoljon innivalót is. Kérdezzék meg, hogy az általuk kedvelt innivalót tartják-e az étteremben. Mit tudnának helyette ajánlani?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: választás, döntési készség, elemzés, általánosítás, olvasásértés
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, jegyzetkészítés
ESZKÖZ: FL2.

I/2.. FELADAT – FL2.
Csoportonként tanulmányozzátok az étlaprészleteket!
1. Állítsatok össze egy menüsort!
Kérjenek innivalót is.
2. A csoporttagok más és más ételeket is rendelhetnek.
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Élelmiszerek, receptek

ÉTELFÉLESÉG

AZ ÉTEL NEVE

ÁRA

Előétel (pocaktömők):
Leves:
Főétel:
Savanyúság, saláta
Édesség, desszert:
Mennyit költenétek ebben az étteremben
fejenként és együttesen?

ÖSSZESEN

I/2 FL2. MEGOLDÁS:

A megoldás csoportonként más és más lesz.

I/3. Ha én gazdag lennék…
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Magyarország egyik leghíresebb éttermének étlapján válogassanak tanulóink. A II/1. rész FL2. táblázatát használják tanulócsoportjaink az ételsor összeállításához.
Írjuk be a Google keresőjébe a Gundel Étterem kereső szót. Kattintsunk a menüajánlatból az Étterem szóra, kattintsunk tovább az Étlap szóra. A lap tetején megjelenő Válasszon a kategóriák közül címszóra kattintva megtaláljuk a levesektől az édességekig a kínálatot. Állítsanak össze csoportjaink menüsort, amelyet szívesen elfogyasztanának. Számolják ki a költségeket. A táblázati sorokba akár külön-külön is jelölhetik, hogy ki mit enne, hiszen
a valóságban sem szoktak az étkezések részvevői egyforma ételeket választani.
Az ételsorok összeállítása után szánjunk 5 percet arra, hogy csoportjaink néhény percben bemutassák az általuk
összeállított étrendet.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladat elvégezhető internethasználat nélkül is, ha az órát megelőzően lemásoljuk az étterem étlapját, és a
másolt példányokat adjuk a csoportoknak tanulmányozásra.
A feladatot szituációs játékkal is eljátszhatják tanulóink. Egy közülük a pincér, aki a legnagyobb udvariassággal
felveszi a rendeléseket és beírja a táblázatba.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: választási és döntési készség, analizálás, általánosítás
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, jegyzetkészítés
ESZKÖZ: FL2. táblázat, számítógép, internet, nyomtatott étlap
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I/4. Saját élmények feldolgozása
Gyorsétterem, büfé
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Beszélgessünk tanulóinkkal eddigi éttermi élményeikről.

Ha voltak étteremben, milyen jellegű volt az étterem, mit fogyasztottak? Ki rendelt és választotta ki a fogyasztandó ételt? Volt-e lehetőségük beleszólni abba, mit akarnak fogyasztani, vagy a felnőttek döntöttek helyettük?
Végül is mit fogyasztottak?
Voltak-e már gyorsétteremben? McDonald’s-ban?
Hogyan lehet ott választani? Miért szeretnek oda menni, milyen ott a kínálat, hányféle ételből lehet ott választani?
Milyen innivalót szoktak ezeken a helyeken kérni?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

I/4.1. Szituációs játék:
A család hétvégén kirándulni/sétálni megy. Nyár van, meleg van. A család valamennyi tagja megszomjazik, és
szívesen enne is valamit. Rövid tanakodás után felkeresik a közelben lévő gyorséttermet. Határozzák el, hogy
mit kérnek, rendeljék meg. Fogyasszák el virtuálisan, dicsérjék vagy kritizálják meg a fogyasztott italokat és
ételeket. Metakommunikációs eszközökkel is fejezzék ki tetszésüket és nem tetszésüket.
I/4.2. A feladatokat elvégezhetjük úgy is, hogy csoportjaink képességei alapján osztjuk ki a ráhangolódás részben leírt feladatokat vagy csoportjaink maguk is választhatnak azok közül. Ebben az esetben lesz olyan csoportunk, amelyik az étlap alapján a feladatlapon dolgozik. Lesz olyan, aki a szituációs játékokra készül. Lesznek,
akik saját élményeiket mesélik. Egy ilyen jellegű választás esetén a tanító óraszervezési feladatai lényegesen
nehezebbek ugyan, de a feladatok ilyen jellegű elvégzése színesebbé teszi a munkánkat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: választási és döntési készség, kommunikációs képességek
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: A feladat alkalmas a diffrenciálásra, kevésbé jó képességű tanulóink is el tud-

ják végezni.
MUNKAFORMA: csoportos, egyéni, frontális
MÓDSZEREK: megbeszélés, válogatás, szituációs játék
ESZKÖZ: a ráhangolódás részben felsorolt étlapok

I.5. Mit iszunk?
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Mit és mennyit szoktak inni tanulóink?

Feltétlenül ejtsünk szót az ivás fontosságáról. Egy gyerek napi folyadékszükséglete nem különbözik a felnőttekétől (napi 2 liter körülbelül). Milyen italokkal érdemes fogyasztani? Röviden, említés szintjén térjünk ki a
cukros italok és az elhízás összefüggésére.
Csoportonként gyűjtsék össze, hogy az egyes csoporttagok általában mit isznak naponta. Milyen italokat szoktak vásárolni az iskola büféjében.
Jegyezzék fel egy papírcsíkra kedvenc/vásárolt italaik nevét. Amennyiben az boltban vásárolható ital, írják oda az árát is.
A papírcsíkokat tűzzék ki a táblára. Ha azonos papírcsíkok kerülnek oda, állapítsuk meg, melyek a legkedveltebb italok.
Kérjük tanulóinkat, hogy a táblára felkerült italnevekkel kapcsolatban javasoljanak különféle csoportosítási
szempontokat (cukrosak, rostosak, vizek, egészségesek, kevésbé egészségesek stb.).
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Szituációs játék:
Egyik osztálytársuk születésnapi bulijára hivatalosak. Mindenki visz valamilyen italt is ajándékba. Az italt rajzolják le egy közös csomagoló papírra/A/3-as lapra, tűzzék ki a táblára, és röviden mondják el, miért erre az
italra/italokra esett a választásuk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: választás, döntés, szóbeli kommunikáció és kifejezéskultúra
MUNKAFORMA: frontális, csoportos
MÓDSZEREK: válogatás, beszélgetés, rajzkészítés, demonstráció
ESZKÖZ: papírcsíkok

Élelmiszerek, receptek

I/3. MEGOLDÁS:
A feladat megoldása csoportonként más és más lesz.

II. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

II/1. Lássuk, mit iszunk!
TERVEZETT IDŐ: 10-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Háromféle, a gyerekek által gyakran fogyasztott italt vizsgálunk meg. A feladatoknak a szövegértés és nem a
környezeti nevelés az elsődleges célja, de aknázzuk ki ezt a lehetőséget is. Részletesen megvizsgálunk három
palackot. Mi látható, mi állapítható meg ezekről első pillantásra? Aztán a hátoldalukon lévő termékismertetőket
elemezzük a lehető legrészletesebben. Ne felejtsük el, hogy most, ebben az életkorban kell tanulóinkat tudatos
vásárlóvá nevelnünk, és ehhez elengedhetetlenül szükség van a termékismertetők, táplálék-összetevők ismeretére, és arra a tudásra, hogy hogyan is olvashatók le ezek az egyes termékekről; a leolvasott adatokat hogyan
is kell értelmezni.
A feladatot heterogén csoportmunkában javasoljuk elvégezni. (A feladatok nehezek, és az eredetiről készült,
fotózott szöveg/szövegkörnyezet sem könnyíti meg az olvasást.)
Jó lenne, ha a feladat fotózott szövegein kívül valódi palackok is rendelkezésre állnának, hogy minél több tanulónk személyesen is tapasztalatot tudjon szerezni.
A feladatok nehezek azért is, mert tanulóink nem rendelkeznek még alapos kémiai ismeretekkel, de természetesen a legtöbb vásárló se. A feladatok végzésében annyit tűzzünk ki célul, amennyi tanulóink életkori sajátosságaiból adódóan lehetséges. A kémiai anyagok összetételének és mibenlétének tudatosítása nélkül is lehetséges
elmondani, hogy ezek az italok tele vannak cukorral, mesterséges anyagokkal, amelyek nem egy esetben az
egészségre ártalmasak.
Pl. az XY light-ban, amelyet az emberek azért isznak, mert „egészséges”, mert nincs benne cukor, még csak egy
morzsányi természetes anyag sincs. Érdekességként mondjuk el tanulóinknak, hogy egy nem light változatú
colában 17 szem kis kockacukornak megfelelő mennyiségű cukor van.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Ha elegendő palack áll rendelkezésünkre, a feladatok akár párban is elvégezhetők.
Az A) és B) csoport számára készült feladatot közösen elemezzük, viszont a C), D), E), F) csoport számára készült
feladatokat önálló elemzésre adjuk segítő és irányító kérdések nélkül, az együtt elvégzett feladattal analóg módon.
Az A) és B) csoport feladatán megtanítjuk az elemzést, közösen vagy kisebb csoportokban, és tanulóink a magukkal hozott italos palackokon végeznek analóg módon hasonló elemzéseket.
Olvasási nehézségekkel küzdő tanulóinkkal pedagógus vezetéssel külön kis csoportot alkothatunk.
Tanulóinknak nem kell a szövegekhez kapcsolódó, a feladatlapon szereplő valamennyi kérdést megválaszolniuk. Nyugodtan válogassunk belőle. A modulrész igyekszik a palackokról leolvasható valamennyi ismeretet felsorolni/feldolgozni, de megelégedhetünk csupán néhány kérdés megválaszoltatásával is. A modulrész nem azt
a célt szolgálja ugyanis, hogy ezekről a konkrét italokról mindent megtudjunk, hanem inkább általánosságban
szeretné a gyerekeket arra tanítani, hogy minden esetben nézzék meg, böngészgessék az általuk elfogyasztott
ételek és italok csomagolásán szereplő ismereteket.
Nem kell a csomagolásokon feltüntetett adalék- és mesterséges anyagok témájába mélyre menni, elég, ha ezeket
a felfigyelés és említés szintjén ismerik és fogalmazzák meg tanulóink.
Éljünk 3-4 mondatos magyarázattal, melyek ezek, mi a nevük, hogyan jelölik és különböztetik meg azokat, miért használják õket (tartósításra, elszíneződés megakadályozására, hogy még finomabbnak érezzük, hogy kicsit
sűrűbb legyen az állag, szebb legyen a termék színe stb.).
A szövegekben szereplő nehéz, kevésbé ismert vagy éppen ismeretlen kifejezések magyarázata nélkülözhetetlen. Erre alkalmazhatjuk a pedagógiai gyakorlatunkban alkalmazott módszereinket, de indíthatunk futárszolgálatot is, részben használtathatunk lexikonokat is.
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KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: elemzés , értelmezés, értő olvasás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: elemzés, általánosítás, következtetés, jegyzetkészítés
ESZKÖZ: FL3.

A) és B) csoport

II/1.1. FELADAT FL3.
Vizsgáljátok meg a palack címkéjét!
1. Mi látható a címke elülső részén?

Milyen ízű italt vásárolunk?
Húzzátok alá, melyik mondat utal arra, hogy valódi gyümölcs is van az italban!
A címke alapján el lehet-e dönteni, hogy az ital szénsavas vagy nem?
Mi utal erre?
2. Vizsgáljátok meg a címke hátoldalát!
Mennyi ital van a palackban?
Hogyan érhető el a legjobb ízhatás?
Az összetevők között keressétek meg, mennyi valódi gyümölcslé található az italban!
Húzzátok alá, milyen anyagokkal festik sárgára!
Nézzétek meg a többi összetevőt is! Milyen anyagok vannak még az italban?
Húzzátok alá, mitől savanykás, ízes az ital!
Van-e benne szén-dioxid?
Milyenek a szén-dioxiddal dúsított italok, honnan lehet tudni ránézésre is egy italról, hogy
szén-dioxid van benne?
3. Nézzétek meg a táblázati részt!
Hány kilokalória van 100 ml italban?
Hány kilokalóriát tartalmaz az egész palack ital?
Ha egy serdülő gyerek 2500-3000 kalóriát fogyaszt egy nap alatt, hány ilyen palack italt ihatna
meg egy nap, ha semmi mást nem fogyasztana?
Mennyi szénhidrát (cukor) van 100 ml italban?
Mennyi szénhidrát van egy palack italban? Kerekítsétek fel: az hány dekagramm?
Van-e benne más tápanyag is (pl. fehérje, zsír, vitaminok, ásványi anyagok)?
Vajon miért nem szabad az italt a napon hagyni?
Húzzátok alá, hogyan kell a palackot kidobni!
4. Mit jelent ez a jel?
Elemezzétek, milyen elemekből tevődik össze a jel!
Mi a véleményetek erről az italról?

Élelmiszerek, receptek

C) és D) csoport

II/1.2.

FL4.

Vizsgáljátok meg a light palack címkéjét!
1.
Mi látható a címke elülső részén?

Húzzátok alá azt a mondatot, amely a termék cukortartalmára utal!
Mivel édesítik az ilyen italokat?
Hány kilokalóriát tartalmaz 100 ml ital?
Mennyi kilokalóriát tartalmaz az egész palack ital?
Ha egy serdülő gyerek 2500-3000 kalóriát fogyaszt egy nap alatt, ahhoz viszonyítottan ez sok
vagy kevés kalória?
A címke alapján el lehet-e dönteni, hogy az ital szénsavas vagy nem?
Mi utal erre?
Mennyi ital van a palackban? Váltsátok át deciliterré!
2.
Vizsgáljátok meg a címke hátoldalát!
Milyen ízű italt vásárolunk?
Mivel színezik az italt barnára?
Húzzátok alá, milyen anyagokkal édesítik az italt!
Húzzátok alá, milyen anyagokkal ízesítik még (savanyúságot szabályozó anyagok)!
Mitől élénkítő hatású az ital?
Húzzátok alá, milyen anyagokkal tartósítják!
Most nézzétek meg a táblázati részt!
Milyen tápanyagokat tartalmaz az ital (fehérje, szénhidrát, zsír, rostok, vitaminok, ásványi sók)?
Hol reklamálhatunk, ha valami gondunk van az itallal?
Hogyan kell a palackot kidobni?
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3.
Mit jelent a palackon látható jel? Nézzétek meg a jelet az A) és B) csoport feladatában!
Elemezzétek, milyen elemekből tevődik össze a jel!
Mi a véleményetek erről az italról?

E) és F) csoport

II/1.3. FL5.
1.
Vizsgáljátok meg a gyerekpezsgős palack címkéjét!
Mi látható a címke elülső részén?
Honnan lehet azt tudni, hogy ez a pezsgő gyerekeknek készült?
Milyen gyümölcsből készült?

2.
Vizsgáljátok meg a címke hátoldalát!
Mennyi ital van az üvegben?
Kiknek ajánlják az italt?
Milyen alkalomra ajánlják?
Mitől gyöngyöző vajon az ital?
Mennyi gyümölcs található benne? Mivel édesítik?
Húzzátok alá az E betűvel jelölt mesterséges anyagokat!
Hányfélét találtatok?
Mit tudtok ezekről az anyagokról?
Mire szolgálnak az italban ezek az anyagok?
Mit kell tenni a kiürült palackkal?
Mi a véleményetek erről az italról?

Élelmiszerek, receptek
II/1. FL3. MEGOLDÁS:

II/1.1. FL3.
A) és B) csoport:
1.
Narancsból.
A rostot a gyümölcstartalom miatt láthatod.
A rajzolt buborékok utalnak rá.
2.
500 ml= 5dl
Hűtve (jéghidegen)
5% narancslé
Bétakarotin és kinolin sárga festék
Tartósítószerek, stabilizátor
Aromák, citromsav
Igen, szén-dioxidtól buborékos
3.
Nézzétek meg a táblázati részt!
44 kilokalória
5x44 = 220 kilokalóriát tartalmaz
12-13 palackkal
10,8 gr = felkerekítve 2 dkg/5x2 dkg = 10 dkg
(nagyon magas cukortartalom)
Nincs benne más tápanyag (pl. fehérje, zsír,
vitaminok, ásványi anyagok)
Feltételezhetően valamelyik mesterséges adalék a napon könnyen megbomlik, ezért az ital
a napon könnyen romlik.
Hol reklamálhatunk, ha valami gondunk van
az itallal?
Összepréselve, visszazárva, szelektív (műanyag) gyűjtőbe.
4.
Mit jelent ez a jel?
Környezetbarát palack.
Egy sötét és egy világos nyíl kapcsolódik egymásba.

II/1.2. FL4. MEGOLDÁS:

C) és D) csoport
1.
Cukormentes.
Mesterséges édesítőkkel.
Egy kilokalóriánál sokkal kevesebbet. 500 ml
= 5 dl = 1 kilokalória
A serdülők napi kalóriaszükségletéhez viszonyítva kevés kalóriát tartalmaz.
A rárajzolt buborékok utalnak a szénsavasságra.
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II/1.2. FL4. MEGOLDÁS:

2.
Karamellel színezik.
Nátrium-ciklamát, Ace-szulfámok és Aszpartám (természetesen tanulóinknak nem kell
tudni, hogy ezek mik, csak azt, hogy mesterséges édesítők).
Ízesítők: nátriumcitrát, foszforsav, citromsav,
aromák, koffein. Természetesen tanulónknak
nem kell tudniuk konkrétan, hogy mik ezek,
elég annyi általánosítás, hogy a colacserjéhez
ezeknek semmi közük.
A koffeintől.
Tartósítószerek: nátriumbenzoát, fenilalanin.
3.
Gyakorlatilag egy pici fehérjén kívül semmilyen tápanyagot, hasznos anyagot nem tartalmaz.
Összepréselve, visszazárva, szelektív
(műanyag) gyűjtőbe.
4.
Környezetbarát palack.
Egy sötét és egy világos nyíl kapcsolódik egymásba.

II/1.3. FL5. MEGOLDÁS:

E) és F) csoport
A címke alányomásán gyerekmotívumok
vannak. Alkoholmentes.
Almából.
2.
Vizsgáljátok meg a címke hátoldalát!
0, 75 liter = 7 és fél deciliter
Elsősorban gyerekeknek.
Ünnepi koccintásra.
A benne lévő szénsavtól.
25% gyümölcs található benne (viszonylag
magas tartalom)
Cukorral édesítik.
Hatféle E betűvel jelölt anyag van benne.
Ezek az anyagok tartósítják, színezik, stabilizálják (hogy állás közben ne változzon meg),
ízesítik, sűrítik a termékeket. Ételeink és italaink finomabbak, gusztusosabbak, tartósabbak lesznek tőlük, de ezek közül az anyagok
közül nem egy az egészségre ártalmas (pl.
allergiák, rák).
Ki kell dobni a szemétbe. A jel azt jelenti: a
palack nem visszaváltható.

Élelmiszerek, receptek

II/2. Beszéljük meg!
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az óraszervezés, az időbeosztás, az idővel való gazdálkodás döntse el, hogy ez a modulrész a jelentésteremtésben vagy a reflektálásban történjen meg. Pedagógiai elgondolásainktól függően itt is, ott is helye lehet.
A csoportok megtartják beszámolóikat, ebben az esetben legyen a csoportoknak választott szószólója, mert a
feladatok nehezek, a beszámoló sem könnyű. A beszámoló során támaszkodjanak az FL3. kérdéseire és feladataira, de korántse törekedjünk a teljességre. A követő kérdések és feladatok a teljességre törekszenek ugyan, de
csoportjainktól elégedjünk meg kevesebb információval is. Tanulmányozzuk előzetesen a szövegeket követő
kérdés- és feladatsort, és tanulóink képességeihez igazítottan válogassunk belőlük.
Miben hasonlítottak egymáshoz a vizsgált italok? Mi volt a különbség?
Melyiket tudnák nyugodt szívvel fogyasztásra ajánlani? Mit/miket, milyen minőségben kellene innunk, hogy az
egészségünk ne károsodjon? Mennyit kell innunk naponta?(Egy gyereknek legalább 2 liter folyadékot.) Mennyi cukrot innánk meg, ha folyton üdítőket innánk? Melyek a cukros italok fogyasztásának legkárosabb következményei?
Az órán semmiképpen ne hagyjuk ki az egészséges életmódra nevelés lehetőségét, még akkor sem, ha jellegében nem hasonlítható egy természetismeret órához.
A csoportok beszámolóit a befogadó csoportok jutalmazzák 1–10-ig terjedő skálán.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

III.2. 1.
Szituációs játék: A boltba egy vásárló érkezik. Innivalót szeretne vásárolni egy gyerekünnepségre. Tanácstalan.
Adjunk neki tanácsokat.
A csoportok a szöveg és a követő kérdések alapján készítsenek/tegyenek rövid ajánlást. Miért ajánják fogyasztásra az adott italt (természetes anyagokból készül, nagy a gyümölcstartalma, környezetbarát csomagolású stb.)?
Miért nem ajánlják fogyasztásra (szinte kizárólag mesterséges anyagokat tartalmaz, sok benne a cukor, nagyon
sok benne az E btűs adalékanyag stb.)?
III.2.2. Javaslatok természetes gyümölcslevek készítésére.
Tanulóink gondolják át, tegyenek javaslatot természetes italok készítésére. Hogyan készítenének ők cukor- és adalékanyagmentes, friss gyümölcsitalt pl. almából, meggyből, málnából, banánból stb.
A feladatot úgy is elvégezhetjük, hogy minden csoport csak egyféle ital elkészítésén gondolkodik, és arra tesz javaslatot.
Hívjuk fel a figyelmüket, hogy ezeket a magunk készítette italokat azonnal el kell fogyasztani, részben azért, mert így a
legegészségesebbek, viszont tartósítószerek nélkül nem is állnak el, elszíneződnek, megerjednek
III.2.3. Ha van lehetőségünk, turmixgépen készítsünk italokat tanulóinknak. Ezek közül tegyünk el egy-két pohárral,
és figyeljük meg, hogyan változik az ital színe, állaga, minősége az állás során. Ez eseben egyértelműen tudjuk minden
különösebb „tudományoskodás” nélkül bizonyítani, hogy miért is használnak az italgyártók adalékanyagokat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szóbeli kifejezőkészség, következtetés és analógiás gondolkodás, ok-okozati
összefüggések feltárása
A csoportok beszámolóját 1–10 pontig terjedő skálán értékeljék a befogadócsoportok.
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos/frontális
MÓDSZEREK: beszámoló és beszélgetés
ESZKÖZ: FL3. – FL5.

III. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

III/1. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 1-2 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

III. 1.1.
Internet-hozzáféréssel rendelkező tanulóink írják be a Google keresőjébe az adalékanyagok kulcsszót, és olvas-
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sák el a cikket, készítsenek rövid jegyzetet. A feladat nagyon nehéz. Csakis nagyon jó képességű, a téma iránt
érdeklődő tanítványainknak való.
A cikk nem könnyű olvasmány.
III.1.2. Ha az egészséges életmód keresőszót írják be, rendkívül sok olvasnivaló cikk és kép áll rendelkezésükre.
Készítsenek rövid jegyzeteket.
Internet-hozzáféréssel nem rendelkező tanulóink napi-, hetilapok, folyóiratok egészséges életmóddal foglalkozó cikkeit olvasgathatják. Gyűjtsenek néhány főzéssel foglalkozó újságot, újságcikket a következő órára. Készítsenek rövid, néhány szóból álló, emlékeztető jegyzetet. Alkalmi csoportokban és párokban végezzék el a
feladatokat.
A házi feladat elkészítésekor pontokkal jutalmazzuk azt a csoportot, amelyiknek tagjai elvégzik a munkát. Nem
feltétlenül kell az eredeti csoportban végezni a házi feladatot, a pont akkor is ér, ha másik alkalmi csoportban
szerez valaki pontot saját csoportjának.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Számítástechnikát tanító kollégánk segítségét is kérhetjük.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: az előzetes felkészülés fontossága a tanulásban, már megszerzett ismeretek
transzferálása más tanulási helyzetekbe, interkulturális tanulás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni adottságok szerint
MUNKAFORMA: csoportos, páros
MÓDSZEREK: internethasználat, gyűjtőmunka
ESZKÖZ: számítógép, internet, újságok, folyóiratok
III.1.3. Kérdezzék meg szüleiket!
Milyen meggondolások alapján vásárol a család (finom, olcsó, egészséges, megszokták a márkát), el szokták-e
olvasni a csomagolásokon található termékismertetőket? Mit tudnak a szülők az adalékanyagokról, a tartósítószerekről, ízesítőkről?
III.1.4. Készítsenek otthon a családban, felnőtt segítséggel természetes italokat (akár gyerekek által fogyaszható
teát). Készítsenek erről egy rövid feljegyzést.

IV. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

IV/1. Önálló munka megbeszélése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Hallgassuk meg tanulóinkat az interneten végzett olvasgatások eredményeiről. Volt-e, aki az adalékanyagokról
olvasott?
Hallgassuk meg az egészséges életmód témában készülőket, tekintsük meg a gyűjtött újságokat, hallgassuk
meg a cikkismertetéseket.
Hallgassuk meg a tanulók otthoni feljegyzéseit, élményeit az otthoni italkészítés élményeivel és tapasztalataival
kapcsolatban.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: az előzetes felkészülés fontossága az ismeretszerzésben és -átadásban, szóbeli
beszámolók formai és tartalmi követelményeinek tanulása, ismeretek alkalmazása, gyakorlása, integrálása
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni adottságok szerint
MUNKAFORMA: csoportos/páros/egyéni
MÓDSZEREK: beszámoló
ESZKÖZ: újságok, jegyzetek

Élelmiszerek, receptek

IV.2. Beszélgetés
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Beszélgessünk tanulóinkkal arról, hogy szoktak-e készételeket, félkész ételeket vásárolni

a családjukban. Miért? Honnan lehet tudni, hogy a csomagolásban lévő ételeket hogyan kell elkészíteni, mit
tartalmaznak?
Honnan tudjuk meg, hogy egy csokoládé milyen ízesítésű, milyen anyagokat használtak fel benne?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Beszélgessünk a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően az ételallergiáról. Ez esetben például nagyon fontos az ételek/termékek összetevőinek böngészése.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: átalánosítás, szóbeli kommunikációs készségek, transzferálás
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: beszélgetés

V. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

V/1. Lássuk, mit eszünk!
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Csoportmunkában dolgoztassuk fel tanulóinkkal az élelmiszerek csomagolásáról leolvasható ismereteket.
Haladjunk a csoportok számára kijelölt feladatok szerint. A feladatok nehezek (az eredetiről készült, fotózott
szöveg/szövegkörnyezet sem könnyíti meg az olvasást), de legalábbis szokatlanok szöveges olvasmányokhoz
szokott tanulóink számára.
A) csoport: Nokedli
B) csoport: Tej
C) csoport: Csokoládé
D) csoport: Vegeta
E) csoport: Tofu
Ne felejtsük el, hogy most, ebben az életkorban kell tanulóinkat tudatos vásárlóvá nevelnünk, és ehhez elengedhetetlenül szükség van a termékismertetők, táplálékösszetevők ismeretére, és arra a tudásra, hogy hogyan
is olvashatók le ezek az egyes termékekről, a leolvasott adatokat hogyan is kell értelmezni.
A feladatot heterogén csoportmunkában javasoljuk elvégezni. Jó lenne, ha a feladat fotózott szövegein kívül
valódi csomagolóanyagok is rendelkezésre állnának, hogy minél több tanulónk személyesen is tapasztalatot
tudjon szerezni.
A feladatok nehezek azért is, mert tanulóink nem rendelkeznek még alapos táplálkozástani ismeretekkel, de
természetesen a legtöbb vásárló se. A feladatok végzésében annyit tűzzünk ki célul, amennyi tanulóink életkori
sajátosságaiból adódóan lehetséges. A tápanyagok összetételének és mibenlétének mélyebb tudatosítása nélkül
is lehetséges elmondani, hogy egy-egy élelmiszer túlságosan sok kalóriát tartalmaz, keveset kell belőle enni.
Napjainkban rengeteg az elhízott gyerek, nem lehet ezekről a dolgokról elég korán és eleget beszélni.
Mindenképen hívjuk fel a figyelmet az adalékanyagokra. Pl. az adalékanyagoknak köszönhetően gyönyörű
rózsaszínű felvágottakat ehetünk, de amitől a felvágottak nem szürkülnek el, az egy olyan adalékanyag, ami az
orvosi kutatások szerint rákos megbetegedéseket okozhat.
Ismerkedjünk a környezetbarát termékek, az újrahasznosíthatóság és a kiváló magyar élelmiszerek piktogramjaival.
A feladatokban szereplő termékek javaslatok, természetesen a tanulók vagy magunk által gyűjtött termékcsomagolókon is tájékozódhatunk.
A modulrészben ismertetett és feldolgozott feladatok csak analógiás mintaként/lehetőségként szolgáljanak.
Egyértelmű, hogy lesz olyan tanító, aki a feladatok között ismertetett tofu helyett egy másik egészséges, natúr-

65

66

Szövegértés–szövegalkotás „A” 4. évfolyam – Hétköznapi szövegek
táplálkozásban is felhasználható ételt/terméket választ (p. tönkölybúza, barnarizs stb.), az is éppen úgy megfelel
a célnak. Egy ilyen jellegű termék feldolgozását viszont feltétlenül javasoljuk.
Nem kötelező érvényű a vegeta sem. Azért került a modulba, hogy a feldolgozásra kínált termékek listáját színesítse. Nyugodtan válasszunk helyette mást. Ne feledjük, hogy mint az italoknál is, nem egy konkrét termék
kimerítő megismerése a cél, hanem a termékek csomagolásán való tájékozódás megtanítása általában.
Ahogy az italoknál is, a szövegeket követő kérdés- és feladatsort a teljesség igénye nélkül is feldolgoztathatjuk.
Csoportjaink képességeinek, tanulóink érdeklődésének megfelelően válogassunk azok közül.
A szövegekben szereplő nehéz, kevésbé ismert vagy éppen ismeretlen kifejezések magyarázata nélkülözhetetlen. Erre alkalmazhatjuk a pedagógiai gyakorlatunkban alkalmazott módszereinket, de indíthatunk futárszolgálatot is, részben használtathatunk lexikonokat is.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

1) A feladatokban szereplő termékek pusztán ajánlások. Elvégezhetjük a feladatokat úgy is, hogy az A) csoport
feladatán megtanuljuk a termékek elemzését, és a tanulók által behozott más csomagolóanyagokon vagy
termékeken vizsgálódunk tovább analóg módon.
2) Olvasási nehézségekkel küzdő tanulóinkkal pedagógus vezetéssel külön kis csoportot alkothatunk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: értő olvasás, alak-háttér differenciálás, lényeglátás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: jegyzetkészítés
ESZKÖZ: FL6. – FL10.

A) csoport
V/1.1. – FL6.
Nézzétek meg a nokedlis doboz címkéjét!
Válaszoljatok a kérdésekre, oldjátok meg a feladatokat!

1.
Hány adag nokedli található ebben a csomagolásban?
Mennyi a súlya a dobozban lévő nokedlinek?
Mit jelent az, hogy nettó tömeg?
Meddig áll el?
Mit jelent szerintetek az, hogy házias jellegű?
Köretnek vagy főételnek ajánlják?
Hol lehet reklamálni vagy érdeklődni a termékkel kapcsolatban?
2.
Milyen összetevőkből áll?
Milyen mesterséges anyagokat tartalmaz?
Mire szolgál benne a védőgáz?

Élelmiszerek, receptek
3.
Hogyan kell elkészíteni? Mondjátok el szóban!
100 gr nokedli körülbelül 350 kilokalória. A dobozban lévő nokedli összesen hány kalória?
Körülbelül hány kalóriát fogyaszt az, aki a nokedli negyedét eszi meg?
Sok ez vagy kevés?

B) csoport

V/1.2 FELADAT – FL7.
1.
Nézzétek meg a tejes dobozt!
Válaszoljatok a kérdésekre, oldjátok meg a feladatokat!

Mennyi tej található a dobozban?
Hogyan tartósítják a tejet?
Milyen hőmérsékleten kell tárolni?
Karikázzátok be a csomagoláson a szavatossági időt!
Mit jelent az, hogy szavatossági idő?
Milyen összetevőkből áll?
Az 1,5%-os zsírtartalom magas vagy alacsony érték?
Milyen zsírtartalmú tej kerül forgalomba még a boltokban?
Mit jelez a tejek esetében a kék színű csomagolás?
Mennyi 100 ml tej kilokalória-értéke?
Ha valaki napi fél liter tejet iszik, hány kilokalóriát fogyaszt?
Ez soknak számít vagy kevésnek?
2.
Mit tudtok még a tejről?
Melyik fontos, az egészségünk szempontjából nélkülözhetetlen ásványi anyag található benne?
A vitaminok közül melyik található benne?
Soroljatok olyan élelmiszereket, amelyek tejből készülnek!
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C) csoport

V/1.3 FELADAT – FL8.
Nézzétek meg a csokoládé címkéit!
Válaszoljatok a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat!

Mennyi a súlya?
100 grammból mennyi benne a kakaó?
Mennyi a mogyoró?
Húzzátok alá, milyen összetevőkből áll!
Van-e benne E betűvel jelölt adalékanyag?
Mennyi 100 gr kilokalória-értéke?
Ez sok vagy kevés?
Hogyan kell tárolni?

D) csoport

V/1.4 FELADAT – FL9.
Nézzétek meg az ételízesítő címkéit!
Válaszoljatok a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat!

1.
Mit tudunk meg rögtön az előlapról?
Mennyi a termék súlya?
2.
Milyen zöldségszárítmányok vannak benne?
Milyen arányban vannak benne a zöldségszárítmányok?
Van-e benne mesterséges adalékanyag?
3.
Milyen tápanyag-összetevőkből áll?
Hány adag étel ízesítéséhez elegendő a zacskó tartalma?
4.
Mit kell tennünk a kiürült zacskóval?
Mit jelent a zacskón a nyilakból álló jel? Nézzétek meg a jelet színesben is az A) csoport feladatában.
Mit jelent a háromszögben körbehaladó nyilak együttese a csomagoláson?
5.
Egy egyszerű levesrecept is van a zacskón. El tudnátok készíteni?
Mondjátok el szóban, hogyan készül ez a leves!

Élelmiszerek, receptek

E) csoport

V/1.5 FELADAT – FL10.
Nézzétek meg a termék címkéit!
Válaszoljatok a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat!

1.
Mit tudunk meg rögtön az előlapról?
Milyen ételek pótlására használható?
Hány dkg tofu van a dobozban?
2.
Foglaljátok össze röviden, szóban, miért javasolják a tofu fogyasztását!
Miért tudja a tofu pótolni a húst?
3.
Nézzétek meg a 3. képen látható jelet!
Minek a jele ez?

V/1.1 FL6. – FL10. MEGOLDÁS
V/1.1. FL6. MEGOLDÁS:

A) csoport
1.
4 adag.
1000 gramm = 1 kg
Csomagolás nélkül, csak a nokedli súlya.
Február 14-ig áll el.
Olyan finom, mint a házi, nagyon hasonlít az
íze.
Köretnek ajánlják.
2.
Búzaliszt, víz, tojáslé, só
Védőgázok
Tartósító
3.
2-3 percig sós vízben főzzük, utána kevés étolajban megforgatjuk.
A nokedli = 3500 kilokalória.
Majdnem 900 kilokalóriát. Ez magas kalóriatartalom.
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V/1.2. FL7. MEGOLDÁS:

B) csoport
1.
1 liter
Magas hőmérsékleten hőkezelik.
5 °C-on kell tárolni.
Január 10. 16 óra 32 perc
A szavatossági idő: ameddig a cég felelősséget vállal a termékért.
2.
100 ml = 3 gr fehérje, 4,7 gr szénhidrát,
1,5 gr zsír
Alacsony zsírtartalom, ezt jelzi a kék csomagolás is.
2,8%-os zsírtartalmú tej.
100 ml = 44 kilokalóriai fél liter tej = 5x44 =
220 kilokalória
Ez kevés kalória (napi 2500-3000 kalóriát fogyaszt egy serdülő), viszont magas a tápérték.
3.
Kalcium, a csontjaink fejlődéséhez kell többek között.
A-, D-, B-, C-vitamin. Egyéb vitaminokkal is
dúsítják.

V/1.3. FL8. MEGOLDÁS:

C) csoport
100 gr a súlya.
100 grammból 30 gr benne a kakaó.
25 gr a mogyoró.
Nincs benne mesterséges adalékanyag.
100 gr kilokalória-értéke: 554 kilokalória.
Ez nagyon magas kalóriaérték.
Száraz, hűvös helyen kell tárolni.

V/1.4. FL9. MEGOLDÁS:

D) csoport
1.
Ez egy ételízesítő.
250 gr a termék súlya.
2.
Sárgarépa, paszternák, zeller, hagyma, petrezselyemzöld zöldségszárítmányok vannak
benne.
15,5% arányban vannak benne a zöldségszárítmányok.
Az ízfokozók benne a mesterséges adalékanyagok.

Élelmiszerek, receptek
V/1.4. FL9. MEGOLDÁS:

3.
Fehérje, szénhidrát, zsír tápanyag-összetevőkből áll.
100 gr energiaértéke (kilokalória): 137 kilokalória.
25 gr energiaértéke: körülbelül 450 kilokalória.
83 adag étel ízesítéséhez elegendő a zacskó
tartalma.
4.
Ki kell dobni a szemétbe (ezt jelenti a zacskón
lévő jel).
Környezetbarát palack.
Egy sötét és egy világos nyíl kapcsolódik egymásba.
Újrahasznosítható anyagból van a zacskó.
5.
Egy egyszerű levesrecept: 2,5 dl víz, egy kis
kanál ételízesítő, 5 perc forralás

V/1.5. FL10. MEGOLDÁS:

E) csoport
1.
Szójából készült, hús-, sajt-, túrópótló készítmény.
300 g a termék súlya.
2.
Változatosabb, egészségesebb élet érdekében
javasolják a tofu fogyasztását.
Vegetáriánusoknak, időhiányban szenvedőknek, a reformétkezés kedvelőinek, a változatosság iránt nyitott embereknek.
Teljes értékű növényi fehérje tartalma miatt
tudja pótolni a húst.
3.
Vízből, magyar termesztésű szójababból, szilárdítóanyagból készült a tofu.
A szilárdító anyag benne a mesterséges adalékanyag.
Fehérje, szénhidrát, zsír.
A fehérje táplálék-összetevő értéke a legmagasabb.
5 °C hőmérsékleten kell tárolni.
4.
Kiváló magyar élelmiszer.
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V/2. Beszéljük meg!
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A modulrész a tanórai időbeosztás és az idővel való gazdálkodás érdekében a modul reflektálás részében is
megvalósítható.
A csoportok megtartják beszámolóikat, ebben az estben legyen a csoportoknak választott szószólója, mert a
feladatok nehezek, a beszámoló sem könnyű. A beszámoló során támaszkodjanak a FL6. – Fl10. kérdéseire és
feladataira.
Miben hasonlítottak egymáshoz a vizsgált élelmiszerek? Mi volt a különbség?
Melyiket tudnák nyugodt szívvel fogyasztásra ajánlani? Mit/miket, milyen minőségben kellene ennünk, hogy
az egészségünk ne károsodjon? Mennyit kell ennünk naponta? (Egy gyereknek legalább 2500-3000 kalóriát, ha
mozog is.) Melyek a hízlaló, zsíros, nagy mennyiségű ételek fogyasztásának legkárosabb következményei?
Az órán semmiképpen ne hagyjuk ki az egészséges életmódra nevelés lehetőségét, még akkor sem, ha az óra
jellegében nem hasonlítható egy természetismeret órához.
A csoportok beszámolóit a befogadó csoportok jutalmazzák 1–10-ig terjedő skálán.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szóbeli kifejezőkészség következtetés, analógiás gondolkodás, problémameg-

oldó gondolkodás
A csoportok beszámolóját 1–10 pontig terjedő skálán értékeljék a befogadócsoportok
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos/frontális
MÓDSZEREK: beszámoló és beszélgetés
ESZKÖZ: FL3. – FL5.

VI. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

VI/1. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 1-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Internet-hozzáféréssel rendelkező tanulóink írják be a Google keresőjébe a receptek kulcsszót, és olvassanak el
recepteket, keresgéljenek olyan recepteket, amelyeket egy gyerek is el tud készíteni, készítsenek rövid jegyzetet.
Ha az egészséges életmód keresőszót írják be, rendkívül sok olvasnivaló cikk, recept és kép áll rendelkezésükre.
Készítsenek rövid jegyzeteket.
Internet-hozzáféréssel nem rendelkező tanulóink napi-, hetilapok, folyóiratok egészséges életmóddal foglalkozó cikkeit olvasgathatják. Gyűjtsenek néhány főzéssel foglalkozó újságot, újságcikket, receptet a következő órára. Készítsenek rövid, néhány szóból álló, emlékeztető jegyzetet. Alkalmi csoportokban és párokban végezzék el a feladatokat.
A házi feladat elkészítésekor pontokkal jutalmazzuk azt a csoportot, amelyiknek tagjai elvégzik a munkát. Nem
feltétlenül kell az eredeti csoportban végezni a házi feladatot, a pont akkor is ér, ha másik alkalmi csoportban
szerez valaki pontot saját csoportjának.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Számítástechnikát tanító kollégánk segítségét is kérhetjük.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: az előzetes felkészülés fontossága a tanulásban, már megszerzett ismeretek

transzferálása más tanulási helyzetekbe, interkulturális tanulás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni adottságok szerint
MUNKAFORMA: csoportos, páros
MÓDSZEREK: internethasználat, gyűjtőmunka
ESZKÖZ: számítógép, internet, újságok, folyóiratok

Élelmiszerek, receptek

VI.2. Csoportunk kedvenc étele
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Csoportjaink válasszanak egy kedvenc csoportételt. Egyezzenek meg az étel nevében.

Gondolják végig, vajon milyen anyagok kellenek, milyen termékeket kell megvásárolni az elkészítéséhez. Hogyan is készítenék el az ételt? Nagyon röviden jegyezzék le.
Mondják el társaiknak. Nem baj, ha csoportjaink közül többen is azonos ételt választanak, érdekes lesz összehasonlítani az elképzelésekben mutatkozó különbségeket.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Kérdezzék meg otthon szüleiket a kedvenc ételük hozzávalóiról és elkészítéséről.
Jegyezzék le.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, analizálás, általánosítás, kommunikációs készségek
MUNKAFORMA: csoportos, frontális
MÓDSZEREK: megbeszélés, beszámoló

VII. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

VII/1.a. Önálló munka megbeszélése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Beszéljük meg, milyen recepteket gyűjtöttek tanulóink, akár az internetről, akár újsá-

gokból. Milyen cikkeket olvastak, mi az újságok neve? Értékeljük a beszámolókat. Adják hozzá kapott pontjaikat a csoportjuk pontszámához.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: az előzetes felkészülés fontossága az ismeretszerzésben és -átadásban, szóbeli
beszámolók formai és tartalmi követelményeinek tanulása, ismeretek alkalmazása, gyakorlása, integrálása
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni adottságok szerint
MUNKAFORMA: csoportos/páros/egyéni
MÓDSZEREK: beszámoló
ESZKÖZ: újságok, jegyzetek

VII/2. Te mit tudsz elkészíteni?
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Beszélgetés arról, ki tud tanítványaink közül főzni bármit is. Előfordul-e, hogy otthon besegítettek a főzésbe,
nyári, főzéssel/sütéssel összekötött kerti partin voltak? Milyen ételeket szoktak főzni otthon? Milyen ételeket
szoktak enni vendéglőben, mit szeretnek?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A szituációt meg is fordíthatjuk. Hogyan készül? Érdeklődjünk, szerintük hogyan készül a húsleves, paprikás
krumpli, tejberizs, milyen alapanyagok kellenek a palacsintához?
A feladatot csoportmunkába is adhatjuk. Például a csoportok feladata, hogy írják le, hogyan főznének paprikás
krumplit. Ne adjunk ehhez segítséget, szedjék össze a gondolataikat maguktól. Az egész óra a későbbiekben
ételek készítéséről fog szólni.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, szóbeli kifejezőkészség és kreatív gondolkodás fejlesztése
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MUNKAFORMA: frontális vagy csoportos
MÓDSZEREK: beszélgetés, fázisleírások

VII/3. Ismeretek önálló alkalmazása
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Az FL11. teljesen önálló munkában végezzék el csoportjaink, az eddigi feladatok analó-

giájára. Lehetőleg semmilyen segítséget ne adjunk. Az elmúlt órákon az ilyen jellegű feladatokat megtanultuk
elvégezni, gyakoroltuk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, integrálás
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: gyakorlás, jegyzetkészítés
ESZKÖZ: FL11.

VII/3 FELADAT – FL11.
Figyeljetek meg minden fontos tudnivalót a kaukázusi kefir csomagolásán!
Készítsetek jegyzeteket!

VIII. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

VIII/1. Készítsünk ezt-azt, valami finomat!
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Néhány képekkel is illusztrált recept értelmezését kérjük tanulóinktól. Heterogén csoportokban vagy párokban
dolgozzanak. A receptek megértését segítik a fázisrajzszerű képek is. A szövegek megértéséről/megértetéséről a
recepteket követő feladatok gondoskodnak, illetve jelzik vissza, hogy tanulóink valóban megértették a feladatot.
Az olvasástechnikát próbára teszik az eredeti termékekről készült, fotók formájában közölt szövegek, amelyeknek háttérkörnyezete nehezítheti a kiolvasást és közvetve az értést.
Gyengébb képességű és olvasási nehézségekkel küzdő tanulóinknak szervezhetünk külön csoportot, amelyet
személyesen segítünk.
A feldolgozásnál ne feledjük el az eddig is kiemelteket. Más termékek csomagolásáról is szerezhetünk ismereteket. Ilyeneket gyűjthetnek tanulóink, mi magunk is. Nem egy konkrét termék elkészítésének kimerítő ismerete

Élelmiszerek, receptek
a cél, hanem inkább az ilyen jellegű feladatleírásokban való tájékozódás megtanulása. A modulban ismertetett
feladatok mintaként szolgálnak csupán.
Az ismeretlen/kevésbé ismert kifejezések magyarázatát oldjuk meg pedagógiai gyakorlatunknak megfelelően,
de a modulokban már többször javasolt futárszolgálat létrehozásával is élhetünk, és legalább részben éljünk a
lexikonok adta lehetőségekkel.
Megtehetjük azt is, hogy ezeket a szövegekből előre kigyűjtjük, és egy papírlapon, szabadidős tevékenységként,
előzetes feladatként adjuk a szavak tartalmának kibontását. Ez esetben a tanulók érdeklődhetnek a szüleiktől,
családtagjaiktól is egy-egy szó jelentéséről.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegelemzések, információgyűjtés, transzferálás, kódolás, szimbolikus gon-

dolkodás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek és olvasni tudás szerint
MUNKAFORMA: csoportos/páros
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, képolvasás, feladatmegoldások
ESZKÖZ: FL12. – FL16.

A) csoport

VIII/1.1. FELADAT – FL12.
Készítsünk fagylaltot!
1.
Olvassátok el, milyen anyagokból készült a fagylaltpor!
Mennyi fagylaltport tartalmaz a tasak?
Az előlap bal sarkában lévő felirat szerint könnyű vagy nehéz elkészíteni?

2.
Hogyan kell elkészíteni?
Gyűjtsétek ki a receptből, hogy mennyi és milyen minőségű tejet használjunk!
Mi a legelső teendő?
Meddig kell gépi habverővel keverni?
Akinek nincs gépi habverője, az is el tudja a fagyit készíteni?
Hogyan és mibe adagoljuk?
Hol hűtsük?
Meddig kell hűteni?
Egy fagyi esetében mi a megkívánt szilárdság?
Ti el tudnátok készíteni ezt a fagyit?
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B) csoport

VIII/1.2. FELADAT – FL13.
Készítsünk krémet!
1.
Olvassátok el, milyen anyagokból készült a krémpor!
Mennyi krémport tartalmaz a tasak?
Az előlap jobb sarkában lévő felirat szerint könnyű vagy nehéz elkészíteni?

2.
Hogyan kell elkészíteni?
Gyűjtsétek ki a receptből, hogy mennyi és milyen minőségű tejet használjunk!
Mi a legelső teendő?
Meddig kell habverővel keverni?
Hogyan és mibe adagoljuk?
Kell hűteni?
Mennyi idő múlva ehető?
Egy krémpuding esetében mi a kívánt állag?
Ti el tudnátok készíteni ezt a pudingot?

C) csoport

VIII/1.3. FELADAT – FL14.
Olvassátok el a tejszín címkéjét és a receptet is!
1.
Miért kell magas hőmérsékleten hőkezelni?
Mit jelent az, hogy homogénezett? Keressétek meg idegen szavak szótárában!
Mi a zselatin?

Élelmiszerek, receptek
2.
Számozással állítsátok sorrendbe a málnatorta készítésének folyamatát!
Málna melegítése.
A zselatin feloldása.
Cukor hozzáadása a málnához.
Gyümölcsjoghurt hozzáadása.
A piskótalap kettévágása.
A málna és a zselatin összekeverése.
Levesszük a tűzről.
Habbá vert tejszín hozzáadása.
3 órás hűtés.
Befedjük a másik felével.
Az alsó piskótalapot megkenjük a málnakrémmel.

D) csoport

VIII/1.4. FELADAT FL15.
Készítsünk szószt!
1.
Nézzétek meg a készítmény előlapját!
Miből készült a szósz?
Mi a neve a terméknek?
Mit jelent az a szó, hogy rafinált? Nézzétek meg idegen szavak gyűjteményében!
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2.
Gyűjtsétek ki a receptből a hozzávalókat!
Milyen állagú vaj szükséges az elkészítéshez?
Milyen legyen a tej hőmérséklete?
Hányadik lépésben keverjük hozzá a tejet?
Mennyi ideig kell főzni?
Mennyi tej szükséges az elkészítéshez?
Főzzetek ki hozzá nokedlit, úgy, ahogy a FL6.-ban tanultuk! Jó étvágyat!

MEGOLDÁS FL12. – FL15.
VIII/1.1. FL12. MEGOLDÁS:

L14.

A) csoport
1.
70 g = 7 dkg fagylaltport tartalmaz a tasak.
A felirat szerint könnyű elkészíteni.
2.
0,2 l = 2 dl, lehűtött, pasztőrözött minőségű
tejet használjunk!
A 2 dl tejet és a fagyiport összekeverjük.
2-3 percig kell gépi habverővel keverni.
Esetleg kézi habverővel is el lehet a fagyit készíteni.
Üveg- és műanyag tálkákba adagoljuk.
Fagyasztó (mélyhűtő) részben hűtsük.
A kívánt állag eléréséig kell hűteni.

VIII/1.2. FL13. MEGOLDÁS:

B) csoport
1.
4 adagra való, 104 g krémport tartalmaz a tasak.
Az előlap jobb sarkában lévő felirat szerint
könnyű elkészíteni (3 perc, főzés nélkül).
2.
0,5 l = 5 dl, és 2,8%-os, hideg tejet használjunk!
A legelső teendő összekeverni a tejet és a port.
3 percig kell habverővel keverni.
Poharakba, tálkákba adagoljuk.
Nem kell hűteni.
A kívánt állag elérése után néhány perc múlva ehető.

Élelmiszerek, receptek
VIII/1.3. FL14. MEGOLDÁS:

C) csoport
1.
A baktériumok elpusztítása miatt kell magas
hőmérsékleten hőkezelni.
Homogénezett: egyenletes állagú, a részecskék a térfogatban egyenletesen elosztottak,
egyforma, egységes, állandó minőség.
A zselatin: kocsonyásító, szilárdító anyag.
2.
Számozással állítsátok sorrendbe a málnatorta készítésének folyamatát!
2. Málna melegítése.
1. A zselatin feloldása.
3. Cukor hozzáadása a málnához.
6. Gyümölcsjoghurt hozzáadása.
8. A piskótalap kettévágása.
5. A málna és a zselatin összekeverése.
4. Levesszük a tűzről.
7. Habbá vert tejszín hozzáadása.
11. 3 órás hűtés.
10. Befedjük a másik felével.
9. Az alsó piskótalapot megkenjük a málnakrémmel.

VIII/1.4. FL15. MEGOLDÁS:

D) csoport
1.
Sajtból készült a szósz.
Rafinéria sajtszósz a neve a terméknek.
Rafinált: kifinomodottság, választékos ízlés
2.
2,5 l tej, 20 g = 2 dkg vaj, sajtszószpor a hozzávalók.
Olvasztott vaj szükséges az elkészítéshez.
Hideg legyen a tej hőmérséklete.
Második lépésben keverjük hozzá a tejet.
1-2 percig kell főzni.
2,5 l tej szükséges az elkészítéshez.

VIII/2. Beszéljük meg!
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A modulrész az időbeosztásunk, pedagógiai elgondolásaink és céljaink függvényében a modul reflektálás
részében is megvalósítható.
A csoportok megtartják beszámolóikat. A beszámolót tanuló személyét válasszuk véletlenszerűen, hogy mindenki kellően készült legyen. A beszámoló során támaszkodjanak a FL12. – FL16. kérdéseire és feladataira.
Miben hasonlítottak egymáshoz a vizsgált receptek? Mi volt a különbség?
Melyiket tudnák a valóságban is elkészíteni? Mikor szoktunk desszerteket enni?
Melyek az édességek nagy mennyiségű fogyasztásának legkárosabb következményei?
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Az órán semmiképpen ne hagyjuk ki az egészséges életmódra nevelés lehetőségét, még akkor sem, ha az óra
jellegében nem hasonlítható egy természetismeret órához.
A csoportok beszámolóit a befogadó csoportok jutalmazzák 1–10-ig terjedő skálán.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, szakszavak tanulása, következtetések és

analógiák, egészséges életmódra nevelés, tudatos vásárlói szokások alakítása, ok-okozati összefüggések feltárása
A csoportok beszámolóját 1–10 pontig terjedő skálán értékeljék a befogadócsoportok.
MUNKAFORMA: csoportos/frontális
MÓDSZEREK: beszámoló és beszélgetés
ESZKÖZ: FL12. – FL15.

III. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

III/1. Értékelés
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Csoportjaink számolják össze szerzett pontjaikat. Pedagógiai gyakorlatunknak és szokásainknak megfelelően hirdessünk győztest, és értékeljük munkájukat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: a folyamatosan és szorgalmasan végzett munka értelme, értékorientált mun-

kavégzés
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: értékelés

III.2. Tollforgató
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Ki mit tanult az elmúlt órákon? Minden gyerek mond egy dolgot, és ezzel egy időben

beteszi a tollát középre, a következő körben visszaveszi. Jó lenne, ha csoportjaink sok kört tudnának így végigvinni, hiszen az azt jelentené, hogy sok mindent tanultak az elmúlt órákon. A jól elvégzett „körök” számát
tanulóink felírhatják egy papírdarabra, adott jelre felmutathatják azt.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: lényegkiemelés, szóbeli kifejezőképesség, asszociációs készség
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos, frontális
MÓDSZEREK: ismeretek felidézése, játék
ESZKÖZ: tollak, írószerek

III/3. Fázisrajzszerű elkészítési útmutató készítése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Tanulóink egyezzenek meg egy nagyon egyszerű étel elkészítésének fázisaiban (pl. tej-

begríz, tejberizs). Készítsék el hozzá a rajzos útmutatót. Osszák meg egymás között a munkát, mindenki az ételkészítés más-más fázisát rajzolja. (A rizs válogatása, megmosása, a tej felforralása, a rizs beleszórása, kavargatás,
tányérba szedés, megszórás kakaóval.)
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: lényegkiemelés, transzferálás, analizálás, szeriális készségek
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni, rajzkészség szerinti
MUNKAFORMA: csoportos, egyéni
MÓDSZEREK: rajzkészítés
ESZKÖZ: rajzlap, rajzeszközök

Élelmiszerek, receptek

MELLÉKLETEK
FOTÓK
I/2 FL2.
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Élelmiszerek, receptek

II/1.1. FL3.

II/1.2. FL4.
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II/1.3. FL5.

Élelmiszerek, receptek

V/1.1. FL6.

V/ 1.2 FL7.
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V/ 1.3 FL8.

V/1.4. FL9.

Élelmiszerek, receptek

V.1.5. FL10.

VII/3 FL11.
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VIII/1 FL12.

Élelmiszerek, receptek

VIII/1 FL13.

VIII/1 FL14.
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VIII/1 FL15.

Élelmiszerek, receptek

I/1. FELADAT FL1.

Böngésszünk az interneten!
Írjátok be a Google keresőjébe az étlap kulcsszót!
Kattintás után a bejelentkező menüből válasszátok rögtön az elsőt, az Étlap.hu-t!
Keressétek meg!
A) csoport: Bioétlapok és egészségkonyhák
B) csoport:Történelmi étlapok, ezen belül a Királyi lakoma és az Étlapgyűjtemény
C) csoport: Budapesti éttermek étlapjai
Megyétek, lakóhelyetek étlapjai
D) csoport: A főoldalon kattintsatok az Országos virtuális étlap-ra, képekre, konkrét ételekre
E) csoport: A főoldalak 6. oldalára kattintva a Vidéki étlap megtekintése
F) csoport: Házhoz szállítók étlapjai
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I/2. FELADAT – FL2.

Csoportonként tanulmányozzátok az étlaprészleteket!
1. Állítsatok össze egy menüsort!
2. A csoporttagok más és más ételeket is rendelhetnek.
ÉTELFÉLESÉG

AZ ÉTEL NEVE

ÁRA

Előétel (pocaktömők):

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

...........
...........
...........
...........
..........

Leves:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

...........
...........
...........
...........
..........

Főétel:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

...........
...........
...........
...........
..........

Savanyúság, saláta

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

...........
...........
...........
...........
..........

Édesség, desszert:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

...........
...........
...........
...........
..........

Mennyit költenétek ebben
az étteremben fejenként és
együttesen?

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................
.
ÖSSZESEN

...........
...........
...........
...........
..........

Élelmiszerek, receptek

A) és B) csoport
II/1. FELADAT – FL3.

II/1.1.
Vizsgáljátok meg a palack címkéjét!
1.
Mi látható a címke elülső részén?
Milyen ízű italt vásárolunk?

Húzzátok alá, melyik mondat utal arra, hogy valódi gyümölcs is van az italban!
Melyik cég gyártja ?
……………………………………………………………………………………………
A címke alapján el lehet-e dönteni, hogy az ital szénsavas vagy nem?
Mi utal erre?
……………………………………………………………………………………………
2.
Vizsgáljátok meg a címke hátoldalát!
Mennyi ital van a palackban?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan érhető el a legjobb ízhatás?
……………………………………………………………………………………………
Az összetevők között keressétek meg, mennyi valódi gyümölcslé található az italban!
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, milyen anyagokkal festik sárgára!
Nézzétek meg a többi összetevőt is! Milyen anyagok vannak még az italban?
Húzzátok alá, mitől savanykás, ízes az ital!
Van-e benne szén-dioxid?
……………………………………………………………………………………………
Milyenek a szén-dioxiddal dúsított italok, honnan lehet tudni ránézésre is egy italról, hogy szén-dioxid van benne?
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3.
Nézzétek meg a táblázati részt!
Hány kilokalória van 100 ml italban?
……………………………………………………………………………………………
Hány kilokalóriát tartalmaz az egész palack ital?
……………………………………………………………………………………………
Ha egy serdülő gyerek 2500-3000 kalóriát fogyaszt egy nap alatt, hány ilyen palack
italt ihatna meg egy nap, ha semmi mást nem fogyasztana?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi szénhidrát (cukor) van 100 ml italban?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi szénhidrát van egy palack italban? Kerekítsétek fel: ez hány dekagramm?
……………………………………………………………………………………………
Van-e benne más tápanyag is (pl. fehérje, zsír, vitaminok, ásványi anyagok)?
……………………………………………………………………………………………
Vajon miért nem szabad az italt a napon hagyni?
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, hogyan kell a palackot kidobni!
4.
Mit jelent ez a jel?
……………………………………………………………………………………………
Elemezzétek, milyen elemekből tevődik össze a jel!
……………………………………………………………………………………………
Mi a véleményetek erről az italról?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Élelmiszerek, receptek

C) és D) csoport
II/1.2.

FL4.

1. Vizsgáljátok meg a light palack címkéjét!
Mi látható a címke elülső részén?

Húzzátok alá azt a mondatot, amely a termék cukortartalmára utal!
Mivel édesítik az ilyen italokat?
……………………………………………………………………………………………
Hány kilokalóriát tartalmaz 100 ml ital?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi kilokalóriát tartalmaz az egész palack ital?
……………………………………………………………………………………………
Ha egy serdülő gyerek 2500-3000 kalóriát fogyaszt egy nap alatt, ahhoz viszonyítottan ez sok vagy kevés kalória?
……………………………………………………………………………………………
A címke alapján el lehet-e dönteni, hogy az ital szénsavas vagy nem?
Mi utal erre?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi ital van a palackban? Váltsátok át deciliterré!
……………………………………………………………………………………………
2.
Vizsgáljátok meg a címke hátoldalát!
Milyen ízű italt vásárolunk?
……………………………………………………………………………………………
Mivel színezik az italt barnára?
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, milyen anyagokkal édesítik az italt!
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Húzzátok alá, milyen anyagokkal ízesítik még (savanyúságot szabályozó anyagok)!
Mitől élénkítő hatású az ital?
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, milyen anyagokkal tartósítják!
Húzzátok alá, miért nem szabad a napra tenni!
3.
Most nézzétek meg a táblázati részt!
Milyen tápanyagokat tartalmaz az ital (fehérje, szénhidrát, zsír, rostok, vitaminok,
ásványi sók)?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan kell a palackot kidobni?
……………………………………………………………………………………………
4.
Mit jelent a palackon látható jel? Nézzétek meg a jelet az A) és B) csoport feladatában!
……………………………………………………………………………………………
Elemezzétek, milyen elemekből tevődik össze a jel!
……………………………………………………………………………………………
Mi a véleményetek erről az italról?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

E) és F) csoport
II/1.3.

FL5.

Vizsgáljátok meg a gyerekpezsgős palack címkéjét!
1.
Mi látható a címke elülső részén?
Honnan lehet azt tudni, hogy ez a pezsgő gyerekeknek készült?
……………………………………………………………………………………………
Milyen gyümölcsből készült?
……………………………………………………………………………………………

Élelmiszerek, receptek

2.
Vizsgáljátok meg a címke hátoldalát!
Mennyi ital van az üvegben?
……………………………………………………………………………………………
Kiknek ajánlják az italt?
……………………………………………………………………………………………
Milyen alkalomra ajánlják?
……………………………………………………………………………………………
Mitől gyöngyöző vajon az ital?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi gyümölcs található benne?
……………………………………………………………………………………………
Mivel édesítik?
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá az E betűvel jelölt mesterséges anyagokat!
Hányfélét találtatok?
……………………………………………………………………………………………
Mit tudtok ezekről az anyagokról?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Mire szolgának az italban ezek az anyagok?
……………………………………………………………………………………………
Mit kell tenni a kiürült palackkal?
……………………………………………………………………………………………
Mi a véleményetek erről az italról?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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A) csoport
V/1.1.

FELADAT

FL6.

Nézzétek meg a nokedlis doboz címkéjét!
Válaszoljatok a kérdésekre, oldjátok meg a feladatokat!

1.
Hány adag nokedli található ebben a csomagolásban?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi a súlya a dobozban lévő nokedlinek?
……………………………………………………………………………………………
Mit jelent az, hogy nettó tömeg?
……………………………………………………………………………………………
Meddig áll el? Karikázzátok be!
Mit jelent szerintetek az, hogy házias jellegű?
……………………………………………………………………………………………
Köretnek vagy főételnek ajánlják?
……………………………………………………………………………………………
2.
Milyen összetevőkből áll?
……………………………………………………………………………………………
Milyen mesterséges anyagokat tartalmaz?
……………………………………………………………………………………………
Mire szolgál benne a védőgáz?
……………………………………………………………………………………………

Élelmiszerek, receptek

3.
Hogyan kell elkészíteni? Mondjátok el szóban!
100 gr nokedli körülbelül 350 kilokalória. A dobozban lévő nokedli összesen hány
kalória?
……………………………………………………………………………………………
Körülbelül hány kalóriát fogyaszt az, aki a nokedli negyedét eszi meg?
……………………………………………………………………………………………
Sok ez vagy kevés?
……………………………………………………………………………………………

B) csoport
V/1.2

FELADAT

FL7.

1.
Nézzétek meg a tejes dobozt!
Válaszoljatok a kérdésekre, oldjátok meg a feladatokat!

Mennyi

tej található a dobozban?

……………………………………………………………………………………………
Hogyan tartósítják a tejet?
……………………………………………………………………………………………
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Milyen hőmérsékleten kell tárolni?
……………………………………………………………………………………………
Karikázzátok be a csomagoláson a szavatossági időt!
Mit jelent az, hogy szavatossági idő?
……………………………………………………………………………………………
2.
Milyen összetevőkből áll?
Az 1,5%-os zsírtartalom magas vagy alacsony érték?
……………………………………………………………………………………………
Milyen zsírtartalmú tej kerül forgalomba még a boltokban?
……………………………………………………………………………………………
Mit jelez a tejek esetében a kék színű csomagolás?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi 100 ml tej kilokalória-értéke?
……………………………………………………………………………………………
Ha valaki napi fél liter tejet iszik, hány kilokalóriát fogyaszt?
……………………………………………………………………………………………
Ez soknak számít vagy kevésnek?
3.
Mit tudtok még a tejről?
Melyik fontos, az egészségünk szempontjából nékülözhetetlen ásványi anyag található benne?
……………………………………………………………………………………………
A vitaminok közül melyik található benne?
……………………………………………………………………………………………
Soroljatok olyan élelmiszereket, amelyek tejből készülnek!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Élelmiszerek, receptek

C) csoport
V/1.3

FELADAT

FL8.

Nézzétek meg a csokoládé címkéit!
Válaszoljatok a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat!

Mennyi a súlya?
……………………………………………………………………………………………
100 grammból mennyi benne a kakaó?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi a mogyoró?
……………………………………………………………………………………………
Húzzátok alá, milyen összetevőkből áll?
Van-e benne E betűvel jelölt adalékanyag?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi 100 gr kilokalória-értéke?
……………………………………………………………………………………………
Ez sok vagy kevés?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan kell tárolni?
……………………………………………………………………………………………
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D) csoport
V/1.4

FELADAT

FL9.

Nézzétek meg az ételízesítő címkéit!
Válaszoljatok a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat!

1.
Mit tudunk meg rögtön az előlapról?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi a termék súlya?
……………………………………………………………………………………………
2. Milyen zöldségszárítmányok vannak benne?
……………………………………………………………………………………………
Milyen arányban vannak benne a zöldségszárítmányok?
……………………………………………………………………………………………
Van-e benne mesterséges adalékanyag?
……………………………………………………………………………………………
3.
Milyen tápanyag-összetevőkből áll?
……………………………………………………………………………………………
Hány adag étel ízesítéséhez elegendő a zacskó tartalma?
……………………………………………………………………………………………
4.
Mit kell tennünk a kiürült zacskóval?
Mit jelent a zacskón a nyilakból álló jel? Nézzétek meg a jelet színesben is az FL3. A)
csoport feladatában.
……………………………………………………………………………………………
Mit jelent háromszögben körbehaladó nyilak együttese a csomagoláson?
……………………………………………………………………………………………
5.
Egy egyszerű leves receptje is ott van a zacskón. El tudnátok készíteni?
Mondjátok el szóban, hogyan készül ez a leves!

Élelmiszerek, receptek

E) csoport
V/1.5 FELADAT FL10.

Nézzétek meg a termék címkéit!
Válaszoljatok a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat!

1.
Mit tudunk meg rögtön az előlapról?
Milyen ételek pótlására használható?
Hány dkg tofu van a dobozban?
……………………………………………………………………………………………
2.
Foglaljátok össze röviden szóban, miért javasolják a tofu fogyasztását!
Miért tudja a tofu pótolni a húst?
……………………………………………………………………………………………
3.
Nézzétek meg a 3. képen látható jelet!
Minek a jele ez?
……………………………………………………………………………………………

103

104

Szövegértés–szövegalkotás „A” 4. évfolyam – Hétköznapi szövegek

VII/3

FELADAT – FL11.

Figyeljetek meg minden fontos tudnivalót a kaukázusi kefir csomagolásán!
Készítsetek jegyzeteket!

Jegyzetek
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....……………
………………………………………………………………………………....……………

Élelmiszerek, receptek

A) csoport
VIII/1 FELADAT FL12.

1.
Olvassátok el, milyen anyagokból készült a fagylaltpor!
Mennyi fagylaltport tartalmaz a tasak?
……………………………………………………………………………………………
Az előlap bal sarkában lévő felirat szerint könnyű vagy nehéz elkészíteni?
……………………………………………………………………………………………

2. Hogyan kell elkészíteni?
Gyűjtsétek ki a receptből, hogy mennyi és milyen minőségű tejet használjunk!
MI a legelső teendő?
Meddig kell gépi habverővel keverni?
……………………………………………………………………………………………
Akinek nincs gépi habverője, az is el tudja a fagyit készíteni?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan és mibe adagoljuk?
Hol hűtsük?
……………………………………………………………………………………………
Meddig kell hűteni?
……………………………………………………………………………………………
Egy fagyi esetében mi a megkívánt szilárdság?
Ti el tudnátok készíteni ezt a fagyit?
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B) csoport
VIII/1.2.

FELADAT FL13.

Készítsünk krémet!
1.
Olvassátok el, milyen anyagokból készült a krémpor!
Mennyi krémport tartalmaz a tasak?
……………………………………………………………………………………………
Az előlap jobb sarkában lévő felirat szerint könnyű vagy nehéz elkészíteni?
……………………………………………………………………………………………

2.
Hogyan kell elkészíteni?
Gyűjtsétek ki a receptből, hogy mennyi és milyen minőségű tejet használjunk!
……………………………………………………………………………………………
Mi a legelső teendő?
……………………………………………………………………………………………
Meddig kell habverővel keverni?
……………………………………………………………………………………………
Hogyan és mibe adagoljuk?
……………………………………………………………………………………………
Kell hűteni?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi idő múlva ehető?
……………………………………………………………………………………………
Egy krémpuding esetében mi a kívánt állag?
……………………………………………………………………………………………
Ti el tudnátok készíteni ezt a pudingot?
……………………………………………………………………………………………

Élelmiszerek, receptek

C) csoport
VIII/1

FELADAT FL14.

Olvassátok el a tejszín címkéit!
1.
Miért kell magas hőmérsékleten hőkezelni?
……………………………………………………………………………………………
Mit jelent az, hogy homogénezett? Keressétek meg idegen szavak szótárában!
……………………………………………………………………………………………
Mi a zselatin?
……………………………………………………………………………………………

2.
Számozással állítsátok sorrendbe a málnatorta készítésének folyamatát!
Málna melegítése.
A zselatin feloldása.
Cukor hozzáadása a málnához.
Gyümölcsjoghurt hozzáadása.
A piskótalap kettévágása.
A málna és a zselatin összekeverése.
Levesszük a tűzről.
Habbá vert tejszín hozzáadása.
3 órás hűtés.
Befedjük a másik felével.
Az alsó piskótalapot kenjük meg a málnakrémmel.
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D) csoport
VIII/1.4. FELADAT FL15.

Készítsünk szószt!
1.
Nézzétek meg a készítmény előlapját!
Miből készült a szósz?
……………………………………………………………………………………………
Mi a neve a terméknek?
……………………………………………………………………………………………
Mit jelent az a szó, hogy rafinált? Nézzétek meg idegen szavak gyűjteményében!
……………………………………………………………………………………………

2.
Gyűjtsétek ki a receptből a hozzávalókat!
……………………………………………………………………………………………
Milyen állagú vaj szükséges az elkészítéshez?
……………………………………………………………………………………………
Milyen legyen a tej hőmérséklete?
……………………………………………………………………………………………
Hányadik lépésben keverjük hozzá a tejet?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi ideig kell főzni?
……………………………………………………………………………………………
Mennyi tej szükséges az elkészítéshez?
……………………………………………………………………………………………
Főzzetek ki hozzá nokedlit, úgy, ahogy az FL6.-ban tanultuk! Jó étvágyat!

RUHÁINK
KÉSZÍTETTE:

Székely Balázsné

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

AJÁNLOTT IDŐKERET
KOROSZTÁLY

A leggyakoribb ruháinkhoz és cipőinkhez a vásárláskor mellékelt
használati utasítások formai és tartalmi jellemzőinek megtanulása, értelmezése, gyakorlati alkalmazása. Nem folyamatos szöveghez kapcsolódó olvasási feladatok végzése. Verbálisan kódolt és
vizuálisan megjelenített információk elemzése.
2x45 perc
4. évfolyam

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK

Életpálya-építési kompetenciák, életviteli és gyakorlati ismeretek,
vizuális kultúra

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI

Szövegek és képi megjelenések elemzése, megszerzett ismeretek integrálása és transzferálása analóg feladatokba. Tömörítés,
lényeglátás. Szakkifejezések tanulása. Szabályalkotás, szabálytudatos magatartás.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK:

Szabályokhoz való alkalmazkodás, rendeltetés szerinti használat,
kooperációban végzett munka. A csoportnormákhoz való alkalmazkodás és beszámolási technikák alapozása.
KOGNITÍV KOMPETENCIÁK:

Analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése, a rész és egész
viszony meglátása, analógiák létrehozása, egyediség, különbözőség differenciálása. Rendszerező gondolkodás fejlesztése.
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK:

Kommunikációs készségek, tudatos tervezés és kivitelezés,
együttműködési stratégiák fejlesztése.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modulban szereplő valamennyi feladat elvégzése több időt igényel, mint a rendelkezésre álló 90 perc. Nyugodtan válogassunk belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni. Ha tanulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, követő feladatként adhatjuk az órán
kimaradó feladatokat.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

I/1. Versek, mesék, dalok cipőkről, csizmákról
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink idézzenek fel olyan meséket és dalokat, amelyek „cipőkről” is szólnak: Mérföldjáró csizmák, Elkopott
csizmasarkak, A Cinege cipője, Hamupipőke báli cipője.
József Attila: Csoszogi az öreg suszter (A MEK – ből letölthető) stb.
Dalok: Azért varrták a csizmát…www.jopajtas.co.yu/mezpdf04/Mez_01_jan.pdf
A választásunknak megfelelően beszélgessünk tanulóinkkal a kiválasztott mese/vers/dal tartalmáról, illetve az
élményeikről. Milyen fontos szerepe volt ezekben a cipőknek?
Miért fontosak számunkra a cipők? Miféle cipőink vannak? Próbáljuk ezeket csoportosítani.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Minden csopot tagjai szedjék össze, általában milyen cipői is vannak egy gyereknek. A cipők nevét/fajtáját írják
fel egy papírcsíkra, tűzzék ki a csíkokat a táblára. Minden cipőféleségből csak egyet hagyjunk a táblán, hiszen
lehetséges, hogy pl. a sportcipő minden csoportnál szerepelni fog. Javasoljanak csoportosítási szempontokat,
csoportosítsuk a cipőket.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: asszociációs, lényegkiemelő, analizáló képesség, lényeglátás, szóbeli kifejező-

képesség
MUNKAFORMA: frontális, csoportos
MÓDSZEREK: bemutatás, felidézés, éneklés, játék, csoportosítás

I/2. Miben is jöttünk el hazulról?
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink járjanak körbe, és nézzék meg egymás cipőit. A látottakat jegyezzék fel. A szemlélődés után a csoportok sorolják a látott cipőket általuk választott szempontok szerint halmazokba. Minden létrehozott csoportosításért, amelyet indokolni is tudnak, kapjanak a csoportok 2 pontot.
Melyik cipőféleségből volt a legtöbb, melyik bizonyult egyedinek? Természetesen ha tanulóink az osztályban
váltócipőt viselnek, nézzük meg az utcai cipőket is, amelyben az iskolába érkeztek. Ne feledkezzünk meg a
tornazsákokról sem.
A feladat végzése egyéni érzékenységet sérthet, amennyiben tanulóink nem közel egyenlő anyagi viszonyok
közül jönnek. Ez esetben javasoljuk a feladat helyett a jelentésteremtés 1. feladatának elvégzését.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: megfigyelés, általánosítás, lényegkiemelés
MUNKAFORMA: egyéni/csoportos
MÓDSZEREK: megfigyelés, jegyzetkészítés, csoportosítás
ESZKÖZ: papírcsíkok, íróeszköz

Ruháink

I/3. Szituációs játék
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Önként vállalkozó tanulók jelenítsenek meg egy-egy cipőt, mozgással, metakommunikációs eszközökkel mutogassák el azok „tulajdonságait” és használatát (például igen könnyű a tűsarkú cipő, hótaposó megjelenítése).
Mindenki találgathasson úgy, hogy a kitalált lábbeli nevét felírja egy papírlapra, és adott jelre feltartja. Így mindeninek sikerélménye és kellő motiváltsága lehet a figyelésre.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: metakommunikációs készségek, asszociáció
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: bemutatás, játék

I/2 FELADAT

FL1.

Nézzétek meg egymás cipőit! Milyen csoportosításokat lehet elvégezni a cipőitek jellemzői
alapján?

MEGOLDÁS:

A megoldás csoportonként más és más lesz. Lehetséges szempontok: szandál, sportcipő, papucs, tornacipő, magasszárú cipő, félcipő stb.

II. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

II/1. Cipők csoportosítása képek alapján
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

16 cipő képét látják a gyerekek. Csoportokban dolgozva hozzanak létre olyan cipőhalmazokat, amelyek valamilyen szempont szerint egy kategóriába sorolhatók. Egy cipő több helyen is szerepelhet.
A csoportosításra 5 percet, a feladat megbeszélésére (a csoportok beszámolóira) szintén 5 percet szánjunk.
Valamennyi létrehozott és indokolni tudott csoportosításért a csoportok 2-2 pontot kapjanak.
A feladatot nyugodtan feldolgozhatjuk a ráhangolódás részben is.
A csoportosításokhoz a tanulók maguk írjanak és javasoljanak halmazképző főfogalmakat.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladat párokban is elvégezhető. A feladat képeit ki is vághatjuk, igy a feladat egyéni munkában is elvégezhető. A csoportosításokat a kivágás lényegesen megkönnyíti.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: főfogalomképzés, lényegkiemelés, analizálás és általánosítás
MUNKAFORMA: csoportos/páros
MÓDSZEREK: csoportosítás, halmazképzés, lejegyzés
ESZKÖZ: FL2. képek
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II/1. FELADAT FL2.
Nézegessétek meg a képen látható cipőket! Csoportosítsátok őket elgondolásotok szerint!
Egy cipőt több helyre is beírhattok! A csoportokba csak a képek számát kell beírnotok!

1
3

2
5
4

10

12
6

13

11
8

9

7
14

15

Ruháink
II/1. FL1. MEGOLDÁS:

A csoportok megoldása a feladat jellegéből
adódóan más és más lesz. Lehetséges szempontok: fiú, lány, gyerek, felnőtt, téli, nyári,
sport, szabadidő, utcai, házi stb.

II/2. Cipőink használati utasítása
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Heterogén csoportokban dolgozzanak tanulóink. A cipővásárláskor minden alkalommal kapunk egy vevőtájékoztató használati utasítást. Ennek feldolgozása csoportjaink feladata. A FL3. – FL8. hat csoport munkáját tartalmazza. Természetesen ennél kevesebb csoporttal is dolgozhatunk, ekkor a feladatokat súlyozva válogassunk
azok közül.
A B) és C) csoportnak szánt feladatok alapján nem könnyű egyértelműen besorolni a cipőket. Elégedjünk meg
néhány, jól felismerhető tulajdonság alapján való besorolással. Korántsem kell minden csoportba sorolási lehetőséget megcsinálni, unalmas is volna, érdektelen is. Itt is, mint minden hétköznapi szövegnél, a feladat nem az egyes
cipők kimerítő ismerete, hanem a használati utasítás mibenlétének, olvasásának általában való megtanítása.
Hívjuk fel tanulóink figyelmét arra, hogy a cipők esetében egyféle használati utasítást kapunk, nekünk kell tudni kikeresni, hogy az általunk vásárolt cipőre mely kategóriák és használati tanácsok vonatkoznak. A C) csoport
feladata viszont könnyű, differenciálásra alkalmas.
Az FL3. csoportfeladataihoz az FL2. képeit (16 db kép) használjuk.
Valamennyi létrehozott és indokolni tudott csoportosításért a csoportok 2-2 pontot kapjanak.
Az FL2. képeit tanulóink ki is vághatják, ez lényegesen megkönnyíti a csoportosításokat.
A feladatokban szereplő kevésbé ismert vagy ismeretlen szavak tisztázására hozzunk létre futárszolgálatot,
használjunk – ahol lehet – lexikonokat. Éljünk megszokott, pedagógiai gyakorlatunkban bevált technikákkal.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

III.2.1.
A feladatot elvégezhetjük úgy is, hogy nem a 2. feladatban szereplő képekre vonatkoztatjuk a használati utasításban szereplő szövegeket, hanem az éppen a lábukon levőkre. Ez esetben ne sértsünk egyéni érzékenységet.
III.2.2.
A használati utasítások szövegét vonatkoztathatjuk mesebeli cipőkre is. Az óriás mérföldjáró csizmájára, Hamupipőke báli és otthoni cipőjére, az udvari bolond és a bohóc cipőjére, Mátyás király ünnepi és országjáró cipőjére
stb. Éljünk feltételezéssel, milyenek lehettek ezek a cipők.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: értő olvasás, asszociációk, főfogalom alá sorolás, szókincsfejlesztés
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, csoportosítás
ESZKÖZ: FL3.
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A) csoport

II/2.1. FELADAT

FL3.

Minden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, a képeken látható cipőket soroljátok a
használati utasításon előforduló kategóriákba!

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
Az Ön által vásárolt lábbeli, rendeltetését tekintve, a következő csoportok közül, a lábbelin
vagy annak dobozán feltüntetettekbe sorolható:
Tavaszi-őszi viseletű lábbeli: olyan lábbelik (fél- és magas szárú cipők), amelyek téli időjárási
feltételek kivételével, főként tavaszi és őszi időszakban rendszeres tartós viseletre alkalmasak.
Nyári lábbeli: olyan lábbelik, amelyeknek anyaga és szerkezete lehetővé teszi a láb fokozott
mértékű szellőzését; a felsőrész lehet zárt (pl. lyukasztott) vagy nyitott (pl. orr- és/vagy sarokrészen), továbbá pántból vagy pántokból lehet összeállítva.
Téli lábbeli: olyan lábbelik, amelyeknek anyagösszetétele és szerkezete lehetővé teszi a lábnak
a téli időjárási feltételek hatásával szembeni védelmét, s a téli időszakban rendszeres, tartós
viseletre alkalmasak.
Alkalmi lábbeli: olyan tavaszi-őszi és/vagy nyári és/vagy téli időszakban való hordásra alkalmas lábbelik, amelyeknek viselete alkalmanként rövid időre korlátozódik; főleg divat- és tetszetősségi követelményeket elégítenek ki.
Szabadidő lábbeli: olyan sportos kivitelű, a szabadidő eltöltésével kapcsolatos mozgásigény (pl.
kocogás) kielégítését biztosító lábbelik, amelyek anyagösszetétele, felsőrész-modellkialakítása,
alsórész-szerkezete – a téli idő kivételével – kifejezetten aktív testmozgást tesznek lehetővé.
Házicipő és papucs: otthoni, kisebb igénybevételű hordási körülmények között rendszeres viselésre alkalmas lábbelik.
Téli használatú gumi- vagy műanyag lábbeli (hótaposó): olyan lábbelik, amelyeknek anyagöszszetétele és szerkezete lehetővé teszi a fokozott hőszigetelést és a téli időszakban a rendszeres
használatot; a modellkialakítástól függően a lábbelik általában vízzel szemben ellenállóak.
A szöveg olvasása után állapítsátok meg, hogy az általatok hordott cipő vajon melyik kategóriába tartozik.

Ruháink

B) csoport

II/2.2. FELADAT FL4.
Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, és ez alapján a képeken látható cipőket
soroljátok a használati utasításon előforduló kategóriákba!
Ha a képek alapján nem tudtok egyértelműen dönteni, egy cipőt több helyre is beírhattok!
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
A lábbeli anyagösszetétel szerinti választéka
A felsőrész anyagösszetétele szerint a lábbeli lehet:
Bőr felsőrészű: a felsőrész természetes felsőbőrből, bélelt vagy béleletlen kivitelben, természetes bőr, műbőr, textil vagy egyéb béléssel, ill. ezek kombinációjával, bőrcipő-technológiával, bőr,
gumi vagy műanyag talprésszel készült lábbeli. A természetes bőrön lévő fedőréteg vagy bevonat vastagsága nem haladhatja meg a 0,15 mm-t.
Bevonatos bőr felsőrészű: A felsőrész ún. bevonatos bőrből készült. A bevonatos bőr olyan kész
bőr, melynél a felületi bevonat vastagsága nem haladja meg az összes vastagság 1/3-át, ugyanakkor nagyobb 0,15 mm-nél.
Műbőr felsőrészű: a felsőrész műbőrből készült.
Textil felsőrészű: a felsőrész textilből készült.
Kombinált felsőrészű: a felsőrész természetes, felsőbőr, műbőr és textil közül legalább kétféle
anyagkombinációval készült.
A járótalp anyagösszetétele szerint a lábbeli lehet:
Bőrtalpú: a lábbeli talprésze marha talpbőr, a sarokrésze lehet természetes bőr, műanyag vagy
ezek kombinációja. (A lábbeli csak akkor tekinthető bőrtalpúnak, ha a járótalp tömegének legalább 80%-a természetes bőr.)
Gumi- vagy műanyag talpú: a lábbeli talp- és sarokrésze gumiból vagy műanyagból készült.
A szöveg olvasása után állapítsátok meg, hogy az általatok hordott cipő vajon melyik kategóriába tartozik.

C) csoport

II/2.3. FELADAT

FL5.

Tanulmányozzátok át az A) és a B) csoport feladataiban a címszavakat, és ez alapján az FL5.
képein látható cipőket soroljátok a használati utasításon előforduló kategóriákba!

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
A lábbeli vízállósága
A vízállóság a lábbelivel kapcsolatos tulajdonságok kritikus pontja. Különösen vonatkozik ez a megállapítás a tavaszi-őszi használatú és a téli lábbelikre. Mitől függ egy adott lábbeli vízállósága?
A cipő anyagösszetételétől.
A természetes bőr rostszerkezete miatt alapvetően felszívja a nedvességet (ez a láb felõli oldalon egyébként higiéniai elvárás a felsőrész és bélés alkatrészekkel szemben), amit a bőr gyártási,
kikészítési folyamatában befolyásolni lehet. A bőrtalp a nedvességet felszívja, ezért vízállóság
nem várható bőrtalpú cipőtől. A műbőrök, szintetikus anyagok (téli lábbelikhez kifejlesztett
textíliák) a felületükre jutott nedvességet nem szívják fel.
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A cipő készítésének módjától. A lábbeli-alkatrészeket többnyire varrással, ragasztással rögzítik
egymáshoz. A felsőrész alkatrészeinek, illetve a felsőrész és alsórész varrással történő összeerősítése a perforált vonalak mentén mindenképpen a gyengébb vízállóságot jelenti.
A lábbeli modell kialakításától. A felsőrész modell, különösen a téli lábbeliknél jelentősen befolyásolhatja a cipő vízállóságát. Különösen a felsőrész varratai lehetőleg minél távolabb helyezkedjenek el a talaj szintjétől.
A cipő ápolásától, gondozásától. A természetes bőrből készült felsőrészek nemcsak esztétikai
szempontból, hanem a vízállóság növelése érdekében is igénylik a rendszeres cipőkrémes ápolást. A felsőrész varrataiba dörzsölt és a felületére felvitt ápolószer jelentősen növelheti lábbelije
vízállóságát.
A szöveg olvasása után állapítsátok meg, hogy az általatok hordott cipő vajon vízálló-e!
Vízállóak
Nem vízállóak
Mérsékelten vízállóak

D) csoport

II/2.4. FELADAT

FL6.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
A felsõrész tisztítása
Nubuk-, illetve velurbőr: a szennyeződést erősebb kefével távolítsuk el. A kifényesedett felületeket velurkefével lehet felújítani. Természetesen speciális tisztító és felújító szerek is rendelkezésre állnak.
Lakkbőr: puha szőrű kefével vagy nedves ruhával távolítsuk el a szennyeződéseket, majd
puha ruhával töröljük át a felületeket. Cipőkrémet ne használjon!
Egyéb bőr: puha ruhával, puha szőrű kefével, szükség esetén sárkefével tisztítsuk le a szenynyeződéseket. A tiszta felületre a bőrrel azonos színű vagy színtelen cipőkrémet kenjünk fel
vékonyan. Néhány perc múlva dörzsöljük fényesre a felületet.
Műbőr: a szennyeződéseket vízzel – mosószer és szappan nélkül – mossuk le! Száradás után
puha ruhával töröljük át a felületet. Cipőkrémet ne használjon!
Textil: puha szőrű kefével távolítsa el a szennyeződést a cipő felületéről. Az erősebb szennyeződéseket semleges mosószeres szivaccsal távolítsa el. Cipőjét ne mossa mosógépben!
Az általában kombinált (pl.: szintetikus textil-műbőr) felsőrésszel készült szabadidő, sportcipőkről a szennyeződéseket tiszta vízzel vagy semleges mosószeres szivaccsal távolítsa el. Mosógépben csak akkor tisztítsa lábbelijét, ha arra a használati útmutató külön kitér, és megadja a
mosás paramétereit.
TALP
Bőr: sárkefével a szennyeződések eltávolíthatóak.
Műtalp: vizes lemosással tisztítható.
Az általunk forgalmazott lábbelikhez ajánljuk Önnek a cipőboltjainkban kapható VINOY termékcsaládot, mely segítségére lehet cipője tisztításában, ápolásában. A megfelelő szer kiválasztásában igényelje eladóink segítségét.

Ruháink
A szöveg elolvasása után állapítsátok meg, hogy a lábatokon lévő cipőt hogyan kell tisztítani!
Hogyan lehet a textillel kombinált cipőket tisztítani?

E) csoport

I/2.5. FELADAT

FL7.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, és ez alapján mondjátok el társaitoknak,
hogyan kell a cipők meghibásodása esetén reklamálni!

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
REKLAMÁCIÓ
Rejtett anyag vagy gyártási hiba esetén reklamációjával szíveskedjen az eladó bolthoz fordulni.
A blokkal tudja igazolni a vásárlás helyét és időpontját. A szavatossági idő 2 év.
A vásárlástól számított első hat hónapban a hiba eredetével kapcsolatos bizonyítás kötelezettje
az eladó bolt. Fél év után a bizonyításra a vásárló kötelezett. Ha a bizonyítási kötelezettség a
forgalmazót terheli, a HUMANIC cipőboltok a lábbelivizsgálatok terén akkreditált laboratóriummal rendelkező KERMI Kft. szakvéleményét szerzik be, melyben leírtakat magukra nézve
kötelezőnek tekintik.
Miért kell cipővásárlás után a blokkot megőrizni?
Mennyi ideig reklamálhatunk?
Mi vonatkozik a hat hónapon belüli reklamációra?
Hat hónapon túli reklamáció esetén mit kell tudnunk?
Szerintetek mivel foglalkozik a KERMI Kft.?
Mit jelenthet ez a betűszó: Kermi?
Készüljetek egy rövid jelenet eljátszására. Vigyétek vissza az idő előtt megrongálódott cipőt a
boltba. Az eladó kicsit akadékoskodik.

II/2.1.–II/2.7 MEGOLDÁS:

Az alábbiakban egyféle csoportosítási javaslat szerepel. Mivel a tanulók a cipőket képen
látják, a csoportosításba feltételezéseik is belejátszanak, egy adott cipőt több helyre és
másként is besorolhatnak, mint ahogy az a
megoldási javaslatban szerepel.
Tavaszi-őszi viseletű
lábbeli

1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15

Nyári lábbeli

1, 4, 5, 10, 13

Téli lábbeli

2, 8, 9, 11, 16

Alkalmi lábbeli

1, 3, 4, 13
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II/2.1.–II/2.7 MEGOLDÁS:

Az alábbiakban egyféle csoportosítási javaslat szerepel. Mivel a tanulók a cipőket képen
látják, a csoportosításba feltételezéseik is belejátszanak, egy adott cipőt több helyre és
másként is besorolhatnak, mint ahogy az a
megoldási javaslatban szerepel.
Tavaszi-őszi viseletű
lábbeli

1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15

Nyári lábbeli

1, 4, 5, 10, 13

Téli lábbeli

2, 8, 9, 11, 16

Alkalmi lábbeli

1, 3, 4, 13

Szabadidő lábbeli

6, 7, 10, 14, 15

Házicipő és papucs

12

Téli használatú
6, 7, 9
gumi- vagy műanyag
lábbeli (hótaposó)
Bőr felsőrészű

1, 2,3, 8, 11,13,16

Bevonatos bőr
felsőrészű

4

Műbőr felsőrészű

1, 4, 5, 6, 7, 13,14

Textil felsőrészű

9, 10,12.

Kombinált
felsőrészű:

12, 14

Bőrtalpú

–

Vízállóak

2, 6, 7, 8, 9, 11, 16

Nem vízállóak

1, 4, 5, 10, 12

Mérsékelten
vízállóak

1, 3, 13, 14, 15

Cipőkrémmel
tisztítható

1, 2, 3, 11, 13, 15, 16

Cipőkrémmel nem
tisztítható

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 15

FL7.
Azért kell cipővásárlás után a blokkot megőrizni, mert azzal igazoljuk, hogy a cipőt abban a boltban vettük.
2 évig reklamálhatunk.
A hat hónapon belüli reklamáció esetén a bolt
bizonyítja, hogy nem az ő vagy a gyártó hibájából történt a meghibásodás.
Hat hónapon túli reklamáció esetén a vevő
bizonyítja, hogy nem az ő hibájából történt
a meghibásodás.
A KERMI Kft. megvizsgálja a termék minőségét, igazolja, hogy kinek a hibájából következett be a meghibásodás.
KERMI: Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet

Ruháink

F) csoport

II/2.6. FELADAT

FL8.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, és ez alapján mondjátok el társaitoknak,
hogyan kell a cipőinket kímélni, hogy a lehető legtovább hordani tudjuk azokat.
A kulcsszavakat húzzátok alá!

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
Tanácsok a vásárláshoz és a lábbeli viseléséhez
Vásárláskor mind a jobb-, mind a ballábas cipőt próbáljuk fel. A szűk vagy bő lábbeli nemcsak
kényelmetlen, hanem idő előtt formáját is elveszti.
1. Lehetőleg naponta váltsunk cipőt.
2. Az időjárásnak megfelelő lábbelit viseljünk, nemcsak egészségünk miatt, hanem azért is,
hogy a lábbelit minél tovább hordhassuk.
3. Használat után sámfázzuk ki a cipőt vagy a fejrészt tömjük ki papírral, hogy a járóráncok
kisimuljanak.
4. Az átnedvesedett lábbelit – kisámfázva vagy kitömve – fűtőtesttől távol, szobahőmérsékleten, szellős helyen szárítsuk.
5. A lakk- vagy műbőr felsőrészű lábbeliket, sport és szabadidő lábbeliket lehetőleg ne viseljük
egész nap.
6. A bőrtalp hajlamos az átnedvesedésre, ezért ügyeljen a szárítási körülményekre (kitömve,
szellős helyen, fűtőtesttől távol).
7. A lábbelit lehetőleg óvja az éles, hegyes tárgyakkal való ütközéstől, súrlódástól.
8. A lábbeli húzózárát fel- és lehúzásnál ne erőltessük. Kenjük be parafinnal, így az könnyebben
működik.
9. Ne várjuk meg, míg a lábbeli sarka, talpa teljesen lekopik! Időben javíttassuk meg.

II/2.6. FL8. MEGOLDÁS:

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK
VÁSÁROLTA.
TANÁCSOK A VÁSÁRLÁSHOZ ÉS A LÁBBELI VISELÉSÉHEZ
Vásárláskor mind a jobb-, mind a ballábas
cipőt próbáljuk fel. A szűk vagy bő lábbeli
nemcsak kényelmetlen, hanem idő előtt formáját is elveszti.
1. Lehetőleg naponta váltsunk cipőt.
2. Az időjárásnak megfelelő lábbelit viseljünk,
nemcsak egészségünk miatt, hanem azért is,
hogy a lábbelit minél tovább hordhassuk.
3. Használat után sámfázzuk ki a cipőt vagy a
fejrészt tömjük ki papírral, hogy a járóráncok
kisimuljanak.
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II/2.6. FL8. MEGOLDÁS:

4. Az átnedvesedett lábbelit – kisámfázva
vagy kitömve – fűtőtesttől távol, szobahőmérsékleten, szellős helyen szárítsuk.
5. A lakk- vagy műbőr felsőrészű lábbeliket,
sport és szabadidő lábbeliket lehetőleg ne viseljük egész nap.
6. A bőrtalp hajlamos az átnedvesedésre, ezért
ügyeljen a szárítási körülményekre (kitömve,
szellős helyen, fűtőtesttől távol).
7. A lábbelit lehetőleg óvja az éles, hegyes tárgyakkal való ütközéstől, súrlódástól.
8. A lábbeli húzózárát fel- és lehúzásnál ne
erőltessük. Kenjük be parafinnal, így az könynyebben működik.
9. Ne várjuk meg, míg a lábbeli sarka, talpa
teljesen lekopik! Időben javíttassuk meg.

II/3. Jelek, szimbólumok értelmezése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A csoportok feladata elvont szimbolikus jelekkel ellátni egy a képek közül általuk kiválasztott cipőt.
Az eddig tanult ismeretek egy magasabb szinten történő alkalmazásával gyakorlatot szereznek a vásárolt cipők
tulajdonságainak megítélésében.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladat párokban, esetleg egyéni munkában is megoldható.
Olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak a szimbólumok alkalmazása gondot okozhat. Nyújtsunk
számukra egyéni segítséget, ha szükséges.
II/3.1.
Az órai feldolgozás sorrendjét akár meg is fordíthatjuk. Az óra jelentésteremtés része kezdődjön a szimbólumok
megismerésével, majd a gyerekek kigyűjtik, hogy a különböző típusú, anyagú, szerkezetű lábbelikre milyen
leíró, illetve kezeléssel kapcsolatos részek vonatkoznak. Pl. a bőr felsőrészű vagy éppen bőrtalpú cipők menynyire vízállóak, hogyan kell őket tisztítani. Mi a helyzet a műbőr, textilből készült, esetleg kombinált felsőrészű
lábbelikkel. Tehát ezekben az esetekben a piktogramokhoz kerestetjük a szöveget.
A tanterem sarkaiban helyezzünk el csomagolópapírokat, tetejükön egy cipő képével, alatta a szimbólumok
különböző kombinációjával, majd a gyerekek aláírják (hosszú papírcsíkokra írva aláragasztják) a cipő tulajdonságaival és kezelésével kapcsolatos, szövegükből kigyűjtött ismereteket. Az óra így lényegesen mozgalmasabb
és érdekesebb lesz.
A szövegek ilyen formában történő feldolgozása esetén természetesen nem kell a követő kérdésekre válaszolniuk, a szövegeket követő feladatokat megoldaniuk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: gyakorlati alkalmazás, transzferálás, integrálás, szimbólumok értelmezése és

alkalmazása, lényeglátás, szabályalkotás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szimbólum és jelolvasás
ESZKÖZ: FL9.

Ruháink

II/3. FELADAT FL9.
A megvásárolt cipőinkre vagy a dobozukra ezek a jelek vannak felragasztva. A jelek azt mutatják meg, hogy a cipő milyen tulajdonságokkal rendelkezik.
Válasszatok a képeken szereplő cipők közül egyet, és lássátok el a használatra vonatkozó jelekkel!

A választott cipő :
A választott cipő tulajdonságai piktogramokkal:

II/3. FL9. MEGOLDÁS:

A megoldás csoportonként más és más lesz.

III. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

III/1. A csoportok munkájának megbeszélése, értékelése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Beszéljük meg az órán végzett csoportmunkákat.
Mindenképen jó, ha a megbeszélésre kinyomtatjuk az FL2. képeit, és a frontális megbeszélésnél a gyerekek a
cipők képei alapján kipipálhatják jó megoldásaikat, indokolhatják más irányú döntéseiket. Most számoljon be
az E) és D) csoport a reklamációhoz és a viselési jó tanácsokhoz kötődő feladatokról is.
A csoportbeszámolókat végző tanulók kiválasztása legyen véletlenszerű, hogy a készülésben mindenki érdekelt
legyen.
Minden jól elvégzett, indokolható csoportosításért 2 pontot kapnak a csoportok.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: beszámoló, értékelés, vita, indoklás, érvelés, több szempont egyidejű figye-

lembevétele
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszámoló, értékelés
ESZKÖZ: FL3.–FL9.
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III/1.2. Szituációs játék
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A csoportok egy-egy tagja legyen a vásárló.
Menjen be a cipőboltba, és mondja el, milyen cipőt szeretne! Pl. téli, vizálló, műanyag talpú stb. vagy elegáns,
lapos sarkú, ünnepi alkalmakkor is viselhető, könnyen tisztítható. Minden csoport jelöljön eladót, akik a vevő
választását segítik. Az eladók kupaktanácsa tanácskozás után a modul 2. feladatában szereplő cipők közül ajánl
egyet.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladatot végezhetjük úgy is, hogy önként jelentkező vásárlók elmondják, milyen cipőt szeretnének. Valamennyi tanítványunk frontális munkában keresgél a cipők képei alapján megfelelőnek tûnőt. Amennyiben a
képeket kivágták korábban, a képet, ha nem, a cipők számjelölését felírják egy papírra, és adott jelre felmutatják.
Így minden tanulónk figyelmét és motivációját ébren tarthatjuk. Ha nem mindenki ugyanazt a cipőt javasolja
megvételre, elemezzük egy kicsit a javasolt cipők közti különbséget!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: hallásfigyelem, beszédértés, analizálás, következtetés
MUNKAFORMA: csoportos, frontális
MÓDSZEREK: szituációs játék

IV. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

IV/1.1. Most viszik, most viszik…
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóinkat osszuk fiú- és lánycsoportokra. Több fiú- és több lánycsapatunk is lehet, minden csoport ugyanazt
a feladatot végzi, a feladat jellegéből adódóan a megoldás úgyis más és más lesz.
A játékra és a rajzkészítésre 10 percet, a rajzok bemutatására 5 percet szánjunk.
Idézzenek fel olyan dalokat, verseket, meséket, történeteket, amelyek szép ruhákról is szólnak.
Pl.: Most viszik, most viszik Danikáné lányát...
Játsszák el a játékot vagy egyszerűen csak énekléssel idézzék fel.
A kotta és a játékleírás tanári segítségként a modul végén található.
A ráhangolás feladatai lehetőséget teremtenek a diákok különböző (verbális, vizuális, zenei) erősségeinek kihasználására és az ilyen irányú differenciálásra.
1. Lányok feladata
Hogyan van felöltözve Danikáné lánya?
Készítsetek róla nagyméretű rajzot!
2. Fiúk feladata
Rajzoljátok le a hatlovas hintót, amely méltó Danikáné lánya öltözékéhez. Nagyméretű rajzot készítsetek!
Az elkészítés után mutassák be a nagyméretű rajzokat. Fontos, hogy nagyméretű papírt adjunk tanulóinknak,
hogy egyszerre több csoporttag is hozzáférjen a rajzoláshoz.
A csoportok munkáját a befogadó csoportok értékeljék 1–5-ig terjedő pontszámmal. Minden tanulónak vagy
minden csoportnak legyen 5 „fabatkája” (ez akár négyszögűre tépett papírdarab is lehet vagy számolókorong).
A fabatkákat adják aszerint, hogy nekik melyik rajz tetszett a legjobban. El is oszthatják fabatkáikat a rajzok
között, de akár egyetlen rajznak is ajándékozhatják.

Ruháink
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladat egyéni munkában is elvégezhető, ez esetben egy rajzlapon mindenki saját elképzelései szerint, kooperáció nélkül rajzol. A rajzok elkészülte után kiállítják azokat
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: fantáziavilág, képzelet fejlesztése
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: játék és rajzkészítés
ESZKÖZ: csomagolópapírok, színezőeszközök

IV.1.2. A tanulók előzetes ismeretei
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A tanulóknak más tantárgyak tanulása során már halmozódott fel a textilekkel kapcsolatban ismerete. Hozzuk
ezeket egyszerű beszélgetéssel felszínre.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Használhatjuk ehhez akár a jelentésteremtés 10. feladatát vagy annak egy részét. A feladatok szerkesztése lehetővé teszi, hogy a feladatokra írásban válaszoljanak a gyerekek, de ez nem szükségszerű és kötelező. Óratervezés kérdése, hogyan dolgoztatjuk fel azokat. A 10. feladat rengeteg kérdést tartalmaz, válogassunk ezek
közül, semmiképpen ne dolgoztassuk fel mindet. Az órának ebben a részében nem tanácsoljuk az írásbeli válaszadást.
Érdeklődő tanulóink majd szabadidőben, követő feladatként elvégezhetik azokat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, képzelet, fantázia, alkotókészség
MUNKAFORMA: frontális vagy csoportos
MÓDSZEREK: beszélgetés

IV/a. MEGOLDÁS:

A megoldás csoportonként/tanulónként más
és más lesz.

IV/1.2. Mint a mesében…
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóinkat osszuk fiú- és lánycsoportokra. Több fiú- és több lánycsapatunk is lehet, minden csoport ugyanazt
a feladatot végzi, a feladat jellegéből adódóan a megoldás úgyis más és más lesz.
Idézzenek fel olyan dalokat, verseket, meséket, történeteket, amelyek szép ruhákról is szólnak.
A csoportok gondolkodjanak el a témáról a 10. feladat kérdései alapján.
Készítsék el a rajzokat. Fontos, hogy nagyméretű papírt adjunk tanulóinknak, hogy egyszerre több csoporttag
is hozzáférjen a rajzoláshoz.
A beszélgetésre és a rajzkészítésre 7-8 percet, a rajzok bemutatására 3-7 percet szánjunk.
A régi ruhákról való frontális beszélgetésre szintén 5 perc álljon rendelkezésre.
A csoportok munkájának értékelése a IV/1. részben leírtak szerint történhet.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A rajzokat egyéni munkában is készíthetik, ez esetben egy rajzlapon mindenki saját elképzelései szerint, kooperáció nélkül rajzol. A rajzok elkészülte után kiállítják azokat
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: fantázia és képzeletvilág fejlesztése
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszélgetés, rajzkészítés, beszámoló
ESZKÖZ: csomagolópapír és színezőeszközök
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IV/1.1. FELADAT FL10.
Beszéljétek meg!
1. Fiúk feladata
a)
Milyen ruhákban járnak a mesékben a királyok?
Milyen ruhát viselnek a nagyurak?
Milyen ruhát visel az udvari bolond?
Milyen ruhákat viselnek a vitézek?
Milyen ruhában jár a mesében a koldus?
Készítsetek nagyméretű rajzot egy vagy akár több viseletről!
Mutassátok be a rajzotokat!
b)
Gondolkodjatok el az alábbi kérdéseken!
Vajon a királyok ruháját hogyan tisztították?
Mit gondoltok, a palástot ki lehetett mosni?
A drágakövekkel kirakott főúri mellényt hogyan tisztították?
Honnan vették a királyok a ruhájukat?
Hol és kik készítették régen a gazdagok ruháit?
2. Lányok feladata
a)
Idézzétek fel, hogy a Hamupipőke című mesében milyen ruhát hord otthon Hamupipőke!
Milyen ruhában indul a bálba a varázslat megtörténte után?
Milyen ruhában járnak a mesében a királylányok?
Milyen ruhában járnak a boszorkányok?
Készítsetek nagyméretű rajzot egy vagy akár több viseletről!
Mutassátok be a rajzotokat!
b)
Gondolkodjatok el az alábbi kérdéseken!
Vajon a királynők drágakövekkel ékesített ruháját ki lehetett mosni?
Hogyan tisztították a királylányok földig érő, abroncsos, uszályos szoknyáit?
Honnan vették a királylányok a gyönyörű ruháikat?
Hol készítették ezeket a ruhákat?

IV/b. FL10. MEGOLDÁS:

A megoldás csoportonként más és más lesz, a
csoportok fantáziavilágától függően.

V. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

V/1. Mi is vettem én fel?
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A 12 lépésből álló feladat hosszúnak tűnik, de a megoldás egyenként nem nehéz és nem is vesz hosszú időt
igénybe. Nem is kell mindent elvégezni. Tanulóink érdeklődése alapján válogassunk belőle.
Meglévő csoportjainkat bontsuk párokra.

Ruháink
Heterogén párokban dolgozzunk. A feladatok jellege, a szimbólumok értelmezése, az alak-háttér szempontjából időnként nehezen differenciálható olvasnivaló gyengén olvasó tanulóinknak okozhat esetleg gondot, ezt
elkerülhetjük a párok heterogén összeállításával.
A tanulók a rendelkezésre álló 20 percben egyedül, ha lehetséges, nagyon kevés tanítói segítséggel dolgozzanak. A feladatokban benne van minden szükséges információ ahhoz, hogy a 12. feladat 1), 2), 3) részét egyedül
megoldják. A 12. feladat jó megoldása egyben a visszajelzés arról, hogy az órán elsajátítandó ismereteket megértették, alkalmazni tudják.
A feladatlapok írásbeli válaszadást is lehetővé tesznek, de nem okvetlenül szükséges minden feladatot írásban
elvégezni.
A szövegekben sok az ismeretlen, kevéssé ismert szó, ilyen például a polyester, elastan stb. Pedagógiai gyakorlatunknak megfelelően magyarázzuk meg ezeknek a szavaknak a jelentését, működtessünk futárszolgálatot.
Használjunk lexikonokat.
A feladatokban szereplő szövegek helyesírása is erősen „kétes”, a különböző külföldi cégek különbözőképpen
írják, írhatják, fordítják a szavakat. Kapjanak a tanulók/csoportok plusz pontokat a helyesírási hibák felfedezéséért és javításáért. Állítsunk fel hibavadász csoportot.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: önálló ismeretfeldolgozás és alkalmazás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: páros
MÓDSZEREK: szövegek és képi jelek, szimbólumok értelmezése, feladatmegoldások
ESZKÖZ: FL

V/1. FELADAT FL11.
1.
a) Milyen ruhákban járunk mi?
Beszélgessetek a képekről!
Számoljátok meg, az osztályban ma hányan vettetek fel farmert!
Hányan viseltek ma pólót?
Milyen más ruhadarabokat viseltek még? Soroljatok fel néhányat!
b) Nézzétek meg a képeket! Ezek a gyerekek milyen ruhákat viselnek?

2.
a) Amikor egy ruhát megvásárolunk, a használati utasításként bevarrt címkéken ennyi jelet és
szöveget találunk.
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Hát… Elég zűrösen néz ki!
VEGYÜK SORRA!
Ruháinkat a gyártók különféle használati utasításokkal látják el.
Most ezeket fogjuk megvizsgálni.
Gondolkodjatok!
A gyártók rendszerint több nyelven is elhelyezik a használati utasítást a ruhákban. Miért?
Mit jelentenek ezek a jelek?

Van ezek között a jelek között olyan, amelyről tudjátok, hogy mit jelent?
Karikázzátok be, amelyiket ismeritek!
3. Ez a jel a mosásra vonatkozik.

Ha a képen lévő szimbólumba a 60-at írták volna, az mit jelentene?
A kép melletti szövegben keressétek meg és húzzátok alá a magyar nyelvű mosási utasítást!
Rajzoljátok le azt a jelet, ami arra vonatkozik, hogy a ruhaneműt csak kézzel szabad mosni!

Ilyenkor a szimbolikus mosótálba egy kéz ujjai beleérnek:
4. Ez a jel a fehérítésre vonatkozik.

A képen lévő szimbólum keresztben át van húzva. Azt jelenti: nem szabad a ruhát hipóval,
cloroxszal (klór tartalmú fehérítővel) fehéríteni.

Rajzoljátok ide, hogyan jelölnék, ha ez nem tilos:
A kép melletti szövegben keressétek meg és húzzátok alá a magyar nyelvű utasítást!
5. Ez a jel a vasalásra vonatkozik.

A vasalóban lévő pont azt jelzi, milyen hőfokon lehet vasalni a ruhát. A kép melletti szövegben
keressétek meg a magyar nyelvű leírásban, hogy milyen hőfokot jelöl az egy pont!
Ha a vasalóban két pont van, azt jelenti, 150 fokos hőmérsékleten lehet vasalni a ruhát.
Rajzoljátok le a jelet két ponttal, és készítsetek magyar nyelvű utasítást!

Ruháink
Mit jelent szerintetek a három ponttal jelölt vasalójel?
6. Ez a jel a tisztításra vonatkozik.

P
Azt a ruhát, amelynek használati utasításában ez a jel van, nem szabad kimosni. Kizárólag tisztítóban lehet tisztíttatni.
Soroljatok fel olyan ruhákat, amelyeket nem lehet kimosni!
Tisztítóba kell vinni:
A ti családotokban előfordult már, hogy tisztítóba vittetek valamilyen ruhát? Mit?
7. Ez a jel a vegyi tisztításra vonatkozik.

Ezt a jelet akkor szokták a ruhák használati utasításába betenni, ha tilos vegyszerrel tisztítani.
A kép melletti szövegben keressétek meg és húzzátok alá a magyar nyelvű mosási utasítást!
Mit kell tenni az ilyen ruhával, ha elszennyeződik?
8. Ez a jel a szárításra vonatkozik.

Ezt a jelet akkor használják, ha nem szabad a ruhát szárítógépben szárítani.
A kép melletti szövegben keressétek meg és húzzátok alá a magyar nyelvű mosási utasítást!
Szárítógép kevés háztartásban van. Nektek van?
Ez a jel nem vonatkozik a centrifugálásra.
Gondolkozzatok: ti hogyan jelölnétek azt, ha lehet a ruhát szárítógépben is szárítani?
Ha nem teszik oda ezt a jelet a használati utasításba, az mit jelent?
9.
Néha szükséges, hogy további használati utasításokat is kapjunk.
Ezeket nem szimbólumokkal jelölik.
Keressétek meg a magyar nyelvű utasítást a ruhacímkéken!
Mire hívják fel a figyelmet? Húzzátok alá!
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10.
Ruháinkba azt is beleírják, milyen méretűek.
Más országokban esetleg másként méretezik a ruhákat, ezért a méretezést gyakran országonként jelölik.
Keressétek meg és karikázzátok be Magyarország jelét és azt, hogy nálunk milyen méretűnek
számít a ruha!
Más országok jelét felismeritek? Melyik országét?

Van, amikor a ruha nagyságát betűvel jelölik.
S = kis méret
XS = igen kicsi méret
M = közepes méret
L = nagy méret
XL = igen nagy méret
XXL = extra nagy méret
11.
Milyen anyagokból készítik ruháinkat?
Olvassátok le a címkékről, milyen anyagokból készültek azok a ruhák, amelyeknek ezek a címkéi!

Természetes anyagok:
Pamut, len, selyem, gyapjú (a kasmír egy különlegesen finom gyapjú)
Műszálas anyagok:
Poliészter, viszkóz, poliamid, elasztán (ettől rugalmas az anyag)
12. feladat
Olvassatok le minden fontos, használatra vonatkozó adatot a címkékről!
1)

Vajon miért kell mellőzni a bőrrel és a világos anyagokkal való érintkezést?

Ruháink
2)

3)
Lássátok el a használati utasításhoz szükséges jelekkel ezt a pólót!

4. Lássatok el egy rajtatok lévő ruhadarabot a megfelelő jelekkel!

V/1. FELADAT FL11. MEGOLDÁS:

2. Részben azért, mert különböző országokba exportálják a gyártók, részben azért, mert
az Európai Unióban egységesen, az unióhoz
tartozó összes ország nyelvén nyomják a
használati utasítást.
3.
30 °C; Y kímélő gépi mosás
4. Ne klórozza
Egyszerű, áthúzás nélküli háromszög, de az
is lehetséges, hogy a használati utasításba
nem teszik bele a jelet, s az ugyanolyan jelentéssel bír.
6. Zakó, férfiöltöny, női szövetkosztüm, szövetből készült télikabát
5. Vasalni maximum 110 °C-on
7. Vegyszerrel ne tisztítsa
Az ilyen ruhát a mosási utasításokat betartva,
mosással kell tisztítani.
8. Ne szárítsa dobos szárítóban
Nem kell betenni a jelet a használati utasításba vagy nem kell keresztben áthúzni a szimbólumot.
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V/1. FELADAT FL11. MEGOLDÁS:

9. ELKÜLÖNITVE MOSSSA
HASONLO SZINÜ DARABOKKL
EGYÜTT MOSSA
10. HU 46
H 42
11. Természetes anyagok: Pamut, len, gyapjú,
selyem (a kasmír egy különlegesen finom
gyapjú)
Műszálas anyagok: Poliészter, poliamid, viszkóz, elasztán (ettől rugalmas az anyag)
12.
a) Maximum 30°-os vízben lehet mosni.
Maximum 110 °C-os meleg vasalóval lehet
vasalni.
Nem lehet klórozni (fehéríteni).
Nem szabad vegyszerrel kezelni (vegytisztítani).
Szárítógépben nem lehet szárítani.
MELLOZZE A VILAGOS SZINNELANYAGOKKAL ÉS BORREL VALO ÉRINTKEZÉST:
HASONLO SZINNEL EGYÜTT MOSANDO
Azért kell mellőzni a világos anyagokkal és
a bőrrel való érintkezést, mert a ruhanemű
nem elég színtartó, színezhet.
b)
A ruhadarab M-es méretű.
Gyapjúból készült.
Kézzel lehet csak mosni.
Maximum 150 °C-os vasalóval lehet vasalni.
Szabad vegytisztítani.
Szárítógépben nem lehet szárítani.

VI. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

VI/1. Értékelés
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Amennyiben a heterogén párok jól dolgoztak, elegendő a 12. feladatrész a), b) és c) részét ellenőriznünk és
megbeszélnünk. A feladatot azok tudják jól elvégezni, akik az óra fő részében minden feladatot sorra vettek,
megoldottak, egymás között megbeszéltek. A megelőző 11 feladat nem nehéz, valószínű valamennyi pár jól
tudja megoldani azokat. A jól megoldott feladatokért a párokat 1–12 pontig értékeljük, ezek a pontok adódjanak
hozzá eddigi csoportjaik pontjaikhoz. Számoljuk össze a pontokat. Hirdessünk eredményt.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Az órának ebben a részében a 12. feladatot is végezhetik tanulóink, az ismeretek alkalmazására, gyakorlására.
Tegyük ezt attól függővé, hogyan állunk idővel. Ha elhúzódik a főrészben akár a 10., akár a 11. feladat megoldása, csoportosíthatjuk az órai teendőket így is.
Ebben az estben a tanári instrukcióban ott leírtakat vegyük figyelembe.

Ruháink
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: ellenőrzés, értékelés
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: az elvégzett munka minősége szerint
MUNKAFORMA: páros/csoportos
MÓDSZEREK: ellenőrzés, értékelés
ESZKÖZ: FL11.
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MELLÉKLETEK
FOTÓK
II/1. FL2.

II/1. FL2.

Ruháink

II/1. FL2.
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II/1.1. FL3.

II/1.2. FL4.

II/1.3. FL5.

II/1.4. FL6.

II/1.5. FL7.

II/1.6. FL8.

II/3. FL9.

Ruháink

IV/1.

V/1/FL11.
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V/1/FL11.

V/1/FL11.

Ruháink

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.
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V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

Ruháink

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.
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V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

V/1/FL11.

Ruháink

TANÁRI SEGÍTSÉG A IV/1. RÁHANGOLÓDÁS RÉSZHEZ

A játék leírása
A gyerekek kört alakítanak. Kiszámolóval választunk egyet közülük, aki a kört kérőként kívülről kerüli. Az ének második sorának éneklése után a kérő valakihez
odamegy (Danikáné), kézfogással köszön neki:
– Adjon isten jó napot!
Danikáné: – Réce-ruca fogadja! Mit kerüli, mit fordulja az én házam tájékát?
Kérő: – Mert igen megszerettem a legkisebb lányát (fiát): [valakit a gyerekek közül
megnevez].
Danikáné: – Nem adom a lányomat… kezdetű dalrésszel válaszol
Kérő: – Megadom az árát!
A mennyasszony (vőlegény) leguggol és azt mondja:
– Kútba estem!
Mindenki: – Ki húzzon ki?
– XY [megnevez egy gyereket]. A megnevezett gyerek lesz a kérő, aki a kört kívülről
kerüli, és kezdődik a játék elölről.
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I/2. FELADAT FL1.

Nézzétek meg egymás cipőit! Milyen csoportosításokat lehet elvégezni a cipőitek
jellemzői alapján?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II/1. FELADAT FL2.

Nézegessétek meg a képen látható cipőket! Csoportosítsátok őket elgondolásotok
szerint!
A csoportokba csak a képek számát kell beírnotok!

Ruháink

CSOPORT NEVE

A CIPŐK SZÁMA
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A) csoport
II/2.1. FELADAT

FL3.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, a képeken látható cipőket soroljátok a használati utasításon előforduló kategóriákba!
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
Az Ön által vásárolt lábbeli, rendeltetését tekintve, a következő csoportok közül, a lábbelin
vagy annak dobozán feltüntetettekbe sorolható:
Tavaszi-őszi viseletű lábbeli: olyan lábbelik (fél- és magas szárú cipők), amelyek téli időjárási
feltételek kivételével, főként tavaszi és őszi időszakban rendszeres tartós viseletre alkalmasak.
Nyári lábbeli: olyan lábbelik, amelyeknek anyaga és szerkezete lehetővé teszi a láb fokozott
mértékű szellőzését; a felsőrész lehet zárt (pl. lyukasztott) vagy nyitott (pl. orr- és/vagy sarokrészen), továbbá pántból vagy pántokból lehet összeállítva.
Téli lábbeli: olyan lábbelik, amelyeknek anyagösszetétele és szerkezete lehetővé teszi a lábnak
a téli időjárási feltételek hatásával szembeni védelmét, s a téli időszakban rendszeres, tartós
viseletre alkalmasak.
Alkalmi lábbeli: olyan tavaszi-őszi és/vagy nyári és/vagy téli időszakban való hordásra alkalmas lábbelik, amelyeknek viselete alkalmanként rövid időre korlátozódik; főleg divat- és tetszetősségi követelményeket elégítenek ki.
Szabadidő lábbeli: olyan sportos kivitelű, a szabadidő eltöltésével kapcsolatos mozgásigény
(pl. kocogás) kielégítését biztosító lábbelik, amelyek anyagösszetétele, felsőrész-modellkialakítása, alsórész-szerkezete – a téli idő kivételével – kifejezetten aktív testmozgást tesz lehetővé.
Házicipő és papucs: otthoni, kisebb igénybevételű hordási körülmények között rendszeres viselésre alkalmas lábbelik.
Téli használatú gumi- vagy műanyag lábbeli (hótaposó): olyan lábbelik, amelyeknek anyagösszetétele és szerkezete lehetővé teszi a fokozott hőszigetelést és a téli időszakban a rendszeres
használatot; a modellkialakítástól függően a lábbelik általában vízzel szemben ellenállóak.
A szöveg olvasása után állapítsátok meg, hogy az általatok hordott cipő vajon melyik kategóriába tartozik.

Tavaszi-őszi viseletű lábbeli
Nyári lábbeli
Téli lábbeli
Alkalmi lábbeli
Szabadidő lábbeli
Házicipő és papucs
Téli használatú gumi- vagy műanyag
lábbeli (hótaposó)
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B) csoport
II/2.2. FELADAT FL4.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, a képeken látható cipőket soroljátok a használati utasításon előforduló kategóriákba!
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
A lábbeli anyagösszetétel szerinti választéka
A felsőrész anyagösszetétele szerint a lábbeli lehet:
Bőr felsőrészű: a felsőrész természetes felsőbőrből, bélelt vagy béleletlen kivitelben, természetes bőr, műbőr, textil, vagy egyéb béléssel, ill. ezek kombinációjával, bőrcipő-technológiával, bőr, gumi vagy műanyag talprésszel készült lábbeli. A természetes bőrön lévő fedőréteg
vagy bevonat vastagsága nem haladhatja meg a 0,15 mm-t.
Bevonatos bőr felsőrészű: A felsőrész ún. bevonatos bőrből készült. A bevonatos bőr olyan
kész bőr, melynél a felületi bevonat vastagsága nem haladja meg az összes vastagság 1/3-át,
ugyanakkor nagyobb 0,15 mm-nél.
Műbőr felsőrészű: a felsőrész műbőrből készült.
Textil felsőrészű: a felsőrész textilből készült.
Kombinált felsőrészű: a felsőrész természetes, felsőbőr, műbőr és textil közül legalább kétféle
anyagkombinációval készült.
A járótalp anyagösszetétele szerint a lábbeli lehet:
Bőrtalpú: a lábbeli talprésze marha talpbőr, a sarokrésze lehet természetes bőr, műanyag vagy
ezek kombinációja. (A lábbeli csak akkor tekinthető bőrtalpúnak, ha a járótalp tömegének
legalább 80%-a természetes bőr.)
Gumi- vagy műanyag talpú: a lábbeli talp- és sarokrésze gumiból vagy műanyagból készült.
A szöveg olvasása után állapítsátok meg, hogy az általatok hordott cipő vajon melyik kategóriába tartozik.
Bőr felsőrészű
Bevonatos bőr felsőrészű
Műbőr felsőrészű
Textil felsőrészű
Kombinált felsőrészű:
Bőrtalpú
Gumi- vagy műanyag talpú
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C) csoport
II/2.3 FELADAT

FL5.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, a képeken látható cipőket soroljátok a használati utasítás alapján kategóriákba!
Ha a képek alapján nem tudtok egyértelműen dönteni, egy cipőt több helyre is beírhattok!
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
A lábbeli vízállósága
A vízállóság a lábbelivel kapcsolatos tulajdonságok kritikus pontja. Különösen vonatkozik ez a megállapítás a tavaszi-őszi használatú és a téli lábbelikre. Mitől függ
egy adott lábbeli vízállósága?
A cipő anyagösszetételétől.
A természetes bőr rostszerkezete miatt alapvetően felszívja a nedvességet (ez a láb
felõli oldalon egyébként higiéniai elvárás a felsőrész és bélés alkatrészekkel szemben), amit a bőr gyártási, kikészítési folyamatában befolyásolni lehet. A bőrtalp a
nedvességet felszívja, ezért vízállóság nem várható bőrtalpú cipőtől. A műbőrök,
szintetikus anyagok (téli lábbelikhez kifejlesztett textíliák) a felületükre jutott nedvességet nem szívják fel.
A cipő készítésének módjától. A lábbeli-alkatrészeket többnyire varrással, ragasztással rögzítik egymáshoz. A felsőrész alkatrészei, illetve a felsőrész és alsórész varrással történő összeerősítése a perforált vonalak mentén mindenképpen a gyengébb
vízállóságot jelenti.
A lábbeli modell kialakításától. A felsőrész modell, különösen a téli lábbeliknél jelentősen befolyásolhatja a cipő vízállóságát. Különösen a felsőrész varratai lehetőleg minél távolabb helyezkedjenek el a talaj szintjétől.
A cipő ápolásától, gondozásától. A természetes bőrből készült felsőrészek nemcsak
esztétikai szempontból, hanem a vízállóság növelése érdekében is igénylik a rendszeres cipőkrémes ápolást. A felsőrész varrataiba dörzsölt és a felületére felvitt ápolószer jelentősen növelheti lábbelije vízállóságát.
A szöveg olvasása után állapítsátok meg, hogy az általatok hordott cipő vajon vízálló-e?
Vízállóak
Nem vízállóak
Mérsékelten vízállóak
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D) csoport
II/2.4. FELADAT

FL6.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, a képeken látható cipőket soroljátok a használati utasítás alapján kategóriákba!
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
A felsõrész tisztítása
Nubuk-, illetve velurbőr: a szennyeződést erősebb kefével távolítsuk el. A kifényesedett felületeket velur kefével lehet felújítani. Természetesen speciális tisztító és
felújító szerek is rendelkezésre állnak.
Lakkbőr: puha szőrű kefével vagy nedves ruhával távolítsuk el a szennyeződéseket, majd puha ruhával töröljük át a felületeket. Cipőkrémet ne használjon!
Egyéb bőr: puha ruhával, puha szőrű kefével, szükség esetén sárkefével tisztítsuk le
a szennyeződéseket. A tiszta felületre a bőrrel azonos színű vagy színtelen cipőkrémet kenjünk fel vékonyan. Néhány perc múlva dörzsöljük fényesre a felületet.
Műbőr: a szennyeződéseket vízzel – mosószer és szappan nélkül – mossuk le! Száradás után puha ruhával töröljük át a felületet. Cipőkrémet ne használjon!
Textil: puha szőrű kefével távolítsa el a szennyeződést a cipő felületéről. Az erősebb szennyeződéseket semleges mosószeres szivaccsal távolítsa el. Cipőjét ne mossa mosógépben!
Az általában kombinált (pl.: szintetikus textil-műbőr) felsőrésszel készült szabadidő,
sportcipőkről a szennyeződéseket tiszta vízzel vagy semleges mosószeres szivaccsal
távolítsa el. Mosógépbe csak akkor tisztítsa lábbelijét, ha arra a használati útmutató
külön kitér, és megadja a mosás paramétereit.
Talp
Bőr: sárkefével a szennyeződések eltávolíthatóak.
Műtalp: vizes lemosással tisztítható.
Az általunk forgalmazott lábbelikhez ajánljuk Önnek a cipőboltjainkban kapható
VINOY termékcsaládot, mely segítségére lehet cipője tisztításában, ápolásában.
A megfelelő szer kiválasztásában igényelje eladóink segítségét.
A szöveg elolvasása után állapítsátok meg, hogy a lábatokon lévő cipőt hogyan kell
tisztítani!
Hogyan lehet a textillel kombinált cipőket tisztítani?
Cipőkrémmel tisztíthatók
Nem cipőkrémmel tisztíthatók
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E) csoport
I/2.5. FELADAT

FL7.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, és ez alapján mondjátok el
társaitoknak hogyan kell a cipők meghibásodása esetén reklamálni!
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
REKLAMÁCIÓ
Rejtett anyag vagy gyártási hiba esetén reklamációjával szíveskedjen az eladó bolthoz fordulni.
A blokkal tudja igazolni a vásárlás helyét és időpontját. A szavatossági idő 2 év.
A vásárlástól számított első hat hónapban a hiba eredetével kapcsolatos bizonyítás
kötelezettje az eladó bolt. Fél év után a bizonyításra a vásárló kötelezett. Ha a bizonyítási kötelezettség a forgalmazót terheli, a HUMANIC cipőboltok a lábbeli vizsgálatok terén akkreditált laboratóriummal rendelkező KERMI Kft. szakvéleményét
szerzik be, melyben leírtakat magukra nézve kötelezőnek tekintik.
Miért kell cipővásárlás után a blokkot megőrizni?
......................................................................................................................................................
Mennyi ideig reklamálhatunk?
......................................................................................................................................................
Mi vonatkozik a hat hónapon belüli reklamációra?
......................................................................................................................................................
Hat hónapon túli reklamáció esetén mit kell tudnunk?
......................................................................................................................................................
Szerintetek mivel foglalkozik a KERMI Kft.?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Mit jelenthet ez a betűszó, hogy KERMI?
......................................................................................................................................................
Készüljetek egy rövid jelenet eljátszására. Vigyétek vissza az idő előtt megrongálódott cipőt a boltba. Az eladó kicsit akadékoskodik.
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F) csoport
II/2.5. FELADAT

FL8.

Miden cipővásárláskor a cipőhöz egy használati utasítást is kapunk.
Tanulmányozzátok át a használati utasítás egy részét, és ez alapján mondjátok el
társaitoknak, hogyan kell a cipőinket kímélni, hogy a lehető legtovább hordani tudjuk azokat.
A kulcsszavakat húzzátok alá!
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
ÖRÜLÜNK, HOGY LÁBBELIJÉT NÁLUNK VÁSÁROLTA.
Tanácsok a vásárláshoz és a lábbeli viseléséhez
Vásárláskor mind a jobb-, mind a ballábas cipőt próbáljuk fel. A szűk vagy bő lábbeli
nemcsak kényelmetlen, hanem idő előtt formáját is elveszti.
1. Lehetőleg naponta váltsunk cipőt.
2. Az időjárásnak megfelelő lábbelit viseljünk, nemcsak egészségünk miatt, hanem
azért is, hogy a lábbelit minél tovább hordhassuk.
3. Használat után sámfázzuk ki a cipőt vagy a fejrészt tömjük ki papírral, hogy a
járóráncok kisimuljanak.
4. Az átnedvesedett lábbelit – kisámfázva vagy kitömve – fűtőtesttől távol, szobahőmérsékleten, szellős helyen szárítsuk.
5. A lakk- vagy műbőr felsőrészű lábbeliket, sport és szabadidő lábbeliket lehetőleg
ne viseljük egész nap.
6. A bőrtalp hajlamos az átnedvesedésre, ezért ügyeljen a szárítási körülményekre
(kitömve, szellős helyen, fűtőtesttől távol).
7. A lábbelit lehetőleg óvja az éles, hegyes tárgyakkal való ütközéstől, súrlódástól.
8. A lábbeli húzózárát fel- és lehúzásnál ne erőltessük. Kenjük be parafinnal, így az
könnyebben működik.
9. Ne várjuk meg, míg a lábbeli sarka, talpa teljesen lekopik! Időben javíttassuk
meg.
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II/3. FELADAT FL9.

A megvásárolt cipőinkre vagy a dobozukra ezek a jelek vannak felragasztva. A jelek
azt mutatják meg, hogy a cipő milyen tulajdonságokkal rendelkezik.
Válasszatok az FL2. cipői közül egyet, és lássátok el a használatra vonatkozó jelekkel!

A választott cipő :
A választott cipő tulajdonságai piktogramokkal:

Ruháink

IV/2 FELADAT FL10.

Beszéljétek meg!
1. Fiúk feladata
a)
Milyen ruhákban járnak a mesékben a királyok?
Milyen ruhát viselnek a nagyurak?
Milyen ruhát visel az udvari bolond?
Milyen ruhákat viselnek a vitézek?
Milyen ruhában jár a mesében a koldus?
Készítsetek nagyméretű rajzot egy vagy akár több viseletről!
Mutassátok be a rajzotokat!
b)
Gondolkodjatok el az alábbi kérdéseken!
Vajon a királyok ruháját hogyan tisztították?
Mit gondoltok, a palástot ki lehetett mosni?
A drágakövekkel kirakott főúri mellényt hogyan tisztították?
Honnan vették a királyok a ruhájukat?
Hol és kik készítették régen a gazdagok ruháit?
2. Lányok feladata
a)
Idézzétek fel, hogy a Hamupipőke című mesében milyen ruhát hord otthon Hamupipőke!
Milyen ruhában indul a bálba a varázslat megtörténte után?
Milyen ruhában járnak a mesében a királylányok?
Milyen ruhában járnak a boszorkányok?
Készítsetek nagyméretű rajzot egy vagy akár több viseletről!
Mutassátok be a rajzotokat!
b)
Gondolkodjatok el az alábbi kérdéseken!
Vajon a királynők drágakövekkel ékesített ruháját ki lehetett mosni?
Hogyan tisztították a királylányok földig érő, abroncsos, uszályos szoknyáit?
Honnan vették a királylányok a gyönyörű ruháikat?
Hol készítették ezeket a ruhákat?
V/1. FELADAT FL11.

1.
a) Milyen ruhákban járunk mi?
Számoljátok meg, az osztályban ma hányan vettetek fel farmert!
Hányan viseltek ma pólót?
Milyen más ruhadarabokat viseltek még? Soroljatok fel néhányat!
......................................................................................................................................................
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b) Nézzétek meg a képeket! Ezek a gyerekek mit viselnek?

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Ruháink

2.
a) Amikor egy ruhát megvásárolunk, a használati utasításként bevarrt címkéken
ennyi jelet és szöveget találunk.

Hát… Elég zűrösen néz ki!
VEGYÜK SORRA!
Ruháinkat a gyártók különféle használati utasításokkal látják el.
Most ezeket fogjuk megvizsgálni.
Gondolkodjatok!
A gyártók rendszerint több nyelven is elhelyezik a használati utasítást a ruhákban.
Miért?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Mit jelentenek ezek a jelek?

Van ezek között a jelek között olyan, amelyről tudjátok, hogy mit jelent?
Karikázzátok be, amelyiket ismeritek!
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3.
Ez a jel a mosásra vonatkozik.

Ha a képen lévő szimbólumba a 60-at írták volna, az mit jelentene?
......................................................................................................................................................
A kép melletti szövegben keressétek meg és húzzátok alá a magyar nyelvű mosási
utasítást!
Rajzoljátok le azt a jelet, ami arra vonatkozik, hogy a ruhaneműt csak kézzel szabad
mosni!

Ilyenkor a szimbolikus mosótálba egy kéz ujjai beleérnek:
4.
Ez a jel a fehérítésre vonatkozik.

A képen lévő szimbólum keresztben át van húzva. Azt jelenti, nem szabad a ruhát
hipóval, cloroxszal (klór tartalmú fehérítővel) fehéríteni.

Rajzoljátok ide, hogyan jelölnék, ha ez nem tilos!
A kép melletti szövegben keressétek meg és húzzátok alá a magyar nyelvű utasítást!

Ruháink

5.
Ez a jel a vasalásra vonatkozik.

A vasalóban lévő pont azt jelzi, milyen hőfokon lehet vasalni a ruhát. A kép melletti
szövegben keressétek meg a magyar nyelvű felírásban, hogy milyen hőfokot jelöl
az egy pont!
......................................................................................................................................................
Ha a vasalóban két pont van, azt jelenti, 150 fokos hőmérsékleten lehet vasalni a
ruhát.
Rajzoljátok le a jelet két ponttal, és készítsetek magyar nyelvű utasítást!

Mit jelent szerintetek a három ponttal jelölt vasalójel?
......................................................................................................................................................
6. Ez a jel a tisztításra vonatkozik.

P
Azt a ruhát, amelynek használati utasításában ez a jel van, nem szabad kimosni.
Kizárólag tisztítóban lehet tisztíttatni.
Soroljatok fel olyan ruhákat, amelyeket nem lehet kimosni!
Tisztítóba kell vinni:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A ti családotokban előfordult már, hogy tisztítóba vittetek valamilyen ruhát? Mit?
......................................................................................................................................................

155

156

Szövegértés–szövegalkotás „A” 4. évfolyam – Hétköznapi szövegek

7. Ez a jel a vegyi tisztításra vonatkozik.

Ezt a jelet akkor szokták a ruhák használati utasításába betenni, ha tilos vegyszerrel
tisztítani.
A kép melletti szövegben keressétek meg és húzzátok alá a magyar nyelvű mosási
utasítást!
Mit kell tenni az ilyen ruhával, ha elszennyeződik?
......................................................................................................................................................
8. Ez a jel a szárításra vonatkozik.

Ezt a jelet akkor használják, ha nem szabad a ruhát szárítógépben szárítani.
A kép melletti szövegben keressétek meg és húzzátok alá a magyar nyelvű mosási
utasítást!
Szárítógép kevés háztartásban van. Nektek van?
Ez a jel nem vonatkozik a centrifugálásra.
Gondolkozzatok: ti hogyan jelölnétek azt, ha lehet a ruhát szárítógépben is szárítani?

Ha nem teszik oda ezt a jelet a használati utasításba, az mit jelent?
9.
Néha szükséges, hogy további használati utasításokat is kapjunk.
Ezeket nem szimbólumokkal jelölik.
Keressétek meg a magyar nyelvű utasítást a ruhacímkéken!
Mire hívják fel a figyelmet? Húzzátok alá!

Ruháink

10.
Ruháinkba azt is beleírják, milyen méretűek.
Más országokban esetleg másként méretezik a ruhákat, ezért a méretezést gyakran
országonként jelölik.
Keressétek meg és karikázzátok be Magyarország jelét és azt, hogy nálunk milyen
méretűnek számít a ruha!
Más országok jelét felismeritek? Melyik országét?

Van, amikor a ruha nagyságát betűvel jelölik.
S = kis méret
XS = igen kicsi méret
M = közepes méret
L = nagy méret
XL = igen nagy méret
XXL = extra nagy méret
11.
Milyen anyagokból készítik ruháinkat?
Olvassátok le a címkékről, milyen anyagokból készültek azok a ruhák, amelyeknek
ezek a címkéi!

.......................................................... ...................... ......................... ...............................
.......................................................... ...................... ......................... ...............................
.......................................................... ...................... ......................... ...............................
Természetes anyagok:
Pamut, len, gyapjú, selyem (a kasmír egy különlegesen finom gyapjú)
Műszálas anyagok:
Poliészter, viszkóz, poliamid, elasztán (ettől rugalmas az anyag)
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12. feladat
Olvassatok le minden fontos, használatra vonatkozó adatot a címkékről!
a)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Vajon miért kell mellőzni a bőrrel és a világos anyagokkal való érintkezést?
b)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

c)
Lássátok el a használati utasításhoz szükséges jelekkel ezt a pólót!
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

4. Lássatok el egy rajtatok lévő ruhadarabot a megfelelő jelekkel!

KERÉKPÁR
KÉSZÍTETTE:

Székely Balázsné

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

AJÁNLOTT IDŐKERET
KOROSZTÁLY
MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI

Kerékpár műszaki-vásárlási ismeretekkel, jótállással kapcsolatos
tudnivalókkal és néhány kerékpár-kezelési utasítással foglalkozik a
modul, zömében szövegértést fejlesztő feladatokba építve.
A kerékpározás a gyerekek mindennapjainak része. Ezúttal
igyekeztünk néhány a kerékpárhoz köthető, nagyon fontos, de
nem könnyen érthető, nem irodalmi jellegű szöveget feldolgozni,
amilyenekkel tanítványaink különböző műszaki cikkek leírásában
gyakran találkoznak, de még a felnőttek közül is sokan értelmezési
nehézséggel küzdenek velük kapcsolatban. A modul az életre való
felkészülés és a hétköznapokon nem irodalmi szövegként elénk
kerülő olvasmányaink/szövegeink értelmezését gyakoroltatja és a
megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását segíti.
1x45 perc
4. évfolyam
Életvitel és életpálya-építés
Szövegek és képi megjelenések elemzése, megszerzett ismeretek
integrálása és transzferálása. Tömörítés, lényeglátás. Szakkifejezések tanulása. Kooperációban végzett munka. A csoportnormákhoz
való alkalmazkodás és feladat-megoldási technikák alapozása.
KOGNITÍV KOMPETENCIÁK:

Analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése, szabálykövetés,
ok és következmények belátása. Jogok és betartandó normák differenciálása. Rendszerező gondolkodás fejlesztése.
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK:

Kommunikációs készségek.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

I/1.1. Internetes tájékozódás
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink alkalmi csoportokban a számítástechnika teremben írják be a Google keresőjébe a kerékpározás története kifejezést. A kattintás után megjelenő oldal valamennyi cikke kínál érdekes ismereteket.
Technikatörténet: Kerékpározás
A kerékpározás története
SUPERIOL/PERSONÁL/WEB/kerékpár
A KERÉKPÁR TÖRTÉNETE, a Magyar Posta kerékpáros bélyegeit mutatja be.
A bicikli.lap.hu további kattintásokkal rengeteg érdekességet kínál, tematikusan a különböző kerékpárfélék, régiók stb. szerinti bontásban is elérhetők rajta információk.
A Szabadban c. oldalak szintén nagyon sok érdekességet és ismeretet kínálnak.
A 2. oldalon a Sportinfo.hu kínál nagyon sok érdekességet.
Tanulóink készítsenek rövid jegyzetet a látottakról/olvasottakról.
Amennyiben lehetséges, a legérdekesebbnek talált cikkeket mutassák meg, illetve azok megtekintését ajánlják
más csoportoknak is.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Amennyiben nem tudunk valamennyi tanulónak internet-hozzáférést biztosítani, alkalmi csoportokban, párokban azoknak a tanulóknak a bevonásával, akik rendelkeznek otthoni lehetőséggel, szervezzük meg az internetes oldalakon való böngészést.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegértés, elemzés
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni lehetőségek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: internethasználat, jegyzetkészítés
ESZKÖZ: számítógép, internet

I/1.2. Nyomtatott formában
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az internet nyújtotta lehetőséget semmiképpen ne hagyjuk ki. Tanulóink többsége rendelkezik kerékpárral.
Olyan világban nőnek fel, ahol az internet használata mindennapos lesz, a kerékpáros kirándulásaikra vonatkozó ajánlásokat, kerékpárok és alkatrészek vásárlási lehetőségeire vonatkozó ismereteiket, túraleírásokat, térképeket, kerékpáros események hirdetéseit stb. az interneten fogják megtekinteni/beszerezni.
Amennyiben nem tudunk internet-hozzáférést biztosítani, az órát megelőzően a pedagógus böngésszen az
interneten, és néhány a helyi viszonyoknak megfelelő vagy a tanulók érdeklődésére számot tartó cikket, cikkrészletet, képet nyomtasson ki, amelyet aztán az óra ráhangolódás részében megnézegetnek, elolvasnak.
Tanulóink alkalmi csoportokban, párokban nézegessék meg a nyomtatványokat. Több heti- és havi lap is jelenik
meg a témával kapcsolatban.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegértés, elemzés, differenciálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: lehetőségek szerint
MUNKAFORMA: csoportos, páros

Kerékpár
MÓDSZEREK: gyűjtőmunka, kép és cikk nézegetése
ESZKÖZ: nyomtatványok

I/1.3. Heti és havilapok
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink, akiknek erre lehetősége van, hozzanak be kerékpáros újságokat, könyveket.
Nézegessük meg, lapozgassuk ezeket alkalmi csoportokban, párokban. Böngésszünk biciklis apróhirdetéseket.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: olvasásértés, differenciálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni lehetőségek szerint
MUNKAFORMA: páros, csoportos
MÓDSZEREK: újságnézegetés, olvasgatás, beszélgetés
ESZKÖZ: újságok, folyóiratok, könyvek

I.1.4. Meglévő ismeretek felszínre hozása
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Beszélgessünk tanulóinkkal arról, van-e kerékpárjuk, szoktak-e, hol szoktak biciklizni.
Ki szokta az elromlott kerékpárjukat megjavítani? Milyen problémák szoktak a kerékpárjukkal adódni?
Rajzoljanak csoportonként egy kerékpárt, jelöljék annak főbb részeit. Adják át más csoportoknak rajzaikat, és
jelöljék be azon mások a főbb részeket. Cseréljék vissza a rajzokat, és ellenőrizzék, egészítsék ki a feladatot.
(Nem kell, hogy a rajz teljesen élethű legyen. Amilyet tudnak, ahogy tudják, úgy rajzolják le).
Ebben az életkorban már rengeteg ismeretük van a kerékpárról, annak részeiről, az egyes részek funkciójáról.
Nem egy 4. osztályos fiúgyerek komoly műszaki ismeretekkel rendelkezik. Ezért a modul szándékosan a kerékpáros ismeretek egy más dimenziójával foglalkozik. Ha mégis azt tapasztalnánk, hogy tanulóink nem ismerik a
kerékpár alapvető részeit és alkatrészeit, időzzünk kicsit hosszabban a témánál.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Egy felnagyított biciklikép is segítheti munkánkat.
Nem beszélve arról, hogy egy igazi biciklit is megvizsgálhatunk. Közelben lakó tanítványaink készségesen behoznak egyet az órára.
Ez esetben versenyt is indíthatunk csoportjaink között: melyik csoport tud adott idő alatt több kerékpáralkatrészt felsorolni (természetesen úgy, hogy annak helyét is tudják a kerékpáron).
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: lényegkiemelés, analizálás, rész és egész viszony
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni ismereteik alapján
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: versenyzés

II. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

II/1. A kerékpár legfontosabb részei
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A kerékpárvásárláskor mellékelt kezelési útmutató első oldalát és a kerékpár sematikus rajzát együtt kell hasz-
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nálni a feladatvégzéshez a tanulóknak.
Egyéni munkában javasoljuk feldolgozni a szövegrészlet és a rajz értelmezését.
A feladatlapon lévő 1. feladat második felét csak az esetben kell elvégezni, ha a ráhangolódás részben erről nem
került volna szó, illetve ha ezt itt szövegértő feladatként, egy más dimenzóban is meg akarjuk valósítani.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladat elvégezhető heterogén páros munkában is.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: rajzos műszaki ábrák és hozzátartozó magyarázó, jelölő szövegek értelmezése
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: egyéni/páros
MÓDSZEREK: képolvasás, szövegelemzés
ESZKÖZ: FL1.

II/1.

FELADAT FL1.

Kerékpárvásárláskor a boltban egy kezelési, használati utasítást és egy jótállási jegyet is mellékelnek a biciklinkhez.
1)
Olvasd el a kezelési utasítás első oldalán található szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Mit kell tennünk, ha a vásárlás után problémát észlelünk a biciklinkkel?
Miért kell szerinted rendszeresen ellenőrizni a guminyomást?
Hol tüntetik fel a megfelelő guminyomást? Húzd alá a szövegben! Karikázd be a rajzon!
Mit biztosít a szíjjal ellátott klipsz?
Hol található a klipsz? Karikázd be a rajzon!
Miért nem szabad a klipszet városi biciklizéskor használni?
2)
Tanulmányozd a bicikli legfontosabb részeit!

Húzd be piros vonallal, hol helyezkedik el a fékbovden a kerékpárvázon!
Mi tartja az első kereket?
Karikázd be a rajzon az első és a hátsó váltókat!
Neked van kerékpárod? Milyen márkájú? Váltós vagy kontrás bicajod van?

Kerékpár
II/1. FL1. MEGOLDÁS:

Ahhoz a szaküzlethez forduljunk, amelyben
a kerékpárt vásároltuk, ha a vásárlás után
problémát észlelünk.
Azért kell rendszeresen ellenőrizni a guminyomást, mert az alacsony guminyomás balesetveszélyessé és kényelmetlenné is teszi a
kerékpározást; a rendszeres ellenőrzés védi
a bicikli alkatrészeit a rázódástól, a bicikli és a
bicikligumi élettartamát is meghosszabbítja.
A gumiabroncson tüntetik fel a megfelelő
guminyomást.
A láb helyes pozícióját biztosítja a szíjjal ellátott klipsz.
A pedálon található a klipsz.
Azért nem szabad a klipszet városi biciklizéskor használni, mert hirtelen megálláskor balesetveszélyes lehet.
A villa és a kerékagy tartja az első kereket.

II/2. Jótállási jegy
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A feladatsor 5 csoportfeladatot tartalmaz. Valamennyi nehezen olvasható és értelmezhető, a jótállással és a kezeléssel kapcsolatos ismeretet tartalmaz. Az ilyen jellegű szövegek megértésével néha a felnőttek is bajlódnak.
Olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak szervezhetünk egy külön csoportot, ahol személyesen irányítjuk munkájukat, illetve kijelölhetünk szövegrészeket, és csak azokat kell elolvasniuk. A heterogén csoportok is sokat tehetnek azért, hogy a csoportjukba tartozó valamennyi tanuló megértse a szövegeket.
Annak ellenére, hogy a szöveg nehéz, nem célszerűtlen az ilyen jellegű szövegek olvasása és értelmezése, különösen nem akkor, amikor a kerékpározás rendkívüli módon terjedőben van.
A feladatok írásban/feladatlapos formában is megoldhatók, de természetesen ez nem szükségszerű vagy kötelező. Döntsünk erről tanulóink ismeretében.
A feladatban sok a nehezen érthető, kevéssé ismert/ismeretlen szó/kifejezés. Tegyük lehetővé a futárszolgálat
működését, hogy tanulóink/csoportjaink megkérdezhessék a szavak jelentését.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladatokat heterogén pármunkában is lehet végezni, de ez esetben hosszabb időt kell szánnunk a csoportok
beszámolóira.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: olvasásértés, lényegkiemelés
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, feladatmegoldások
ESZKÖZ: FL2.–FL6.
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A) csoport

II/2.1

FELADAT FL2.

Olvassátok el a jótállási jegyen látható tudnivalókat!

Mivel pótolhatjuk az elveszett jótállási jegyet?
Miért kell megőrizni a jótállási jegyet?
Mit kell tenni, ha a garanciát érvényesíteni akarjuk?
Mennyi a jótállási idő?
Meddig biztosítják az alkatrészellátást?

Kerékpár
II/2.1. FL2. MEGOLDÁS:

Bélyegzővel ellátott számlával, eladási jegyzékkel pótolhatjuk az elveszett jótállási jegyet.
Azért kell megőrizni a jótállási jegyet, mert
így a legegyszerűbb a garanciális javításokat
és a kártalanítást érvényesíteni.
Ha a garanciát érvényesíteni akarjuk, be kell
vinnünk az egész kerékpárt.
12 hónap a jótállási idő.
Az ártól függően 6-8 évig biztosítják az alkatrészellátást.

B) csoport

II/2.2.

FELADAT FL3.

Olvassátok el a jótállással kapcsolatos tudnivalókat!

Mi a következménye annak, ha nem a kezelési utasítás szerint használjuk a kerékpárt?
Mire kell figyelnünk a vásárláskor?
Hol jelölik a vázszámot?
Mi a következménye annak, ha a boltban nem szabályosan állítják ki a jótállási jegyet?
Szabad-e javítanunk a jótállási jegyen?

II/2.2. FL3. MEGOLDÁS:

Elveszítjük jótállásra való igényünket, ha
nem a kezelési utasítás szerint használjuk a
kerékpárt.
A vásárláskor a jótállási jegy helyes kitöltésére kell figyelnünk, és arra, hogy a jótállási
jegyen és a kerékpárvázon megegyezzen a
szám.
A jótállási jegyen is jelölik a vázszámot.
Ha a boltban nem szabályosan állítják ki a jótállási jegyet, a jótálással kapcsolatos minden
költség a boltot terheli.
Nem szabad javítanunk a jótállási jegyen,
mert elveszítjük jogunkat a jótállásra.
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C) csoport

II/2.3.

FELADAT FL4.

Olvassátok el a jótállással kapcsolatos tudnivalókat!

Soroljátok fel az okokat, amikor nem érvényesíthető a jótállási igény!

II/2.3. FL4. MEGOLDÁS:

Nem érvényesíthető a jótállási igény:
Ha nem rendeltetésszerű használatban sérül
meg a bicikli.
Ha illetéktelen személy javította már.
Ha versenyzésre használják.
Ha a vázszám és a jótállási jegyen lévő szám
nem egyezik.
Ha kölcsönzik a kerékpárt.
Gumidefekt esetén.
Ha gőzborotvával tisztítják.

D) csoport

II/2.4.

FELADAT FL5.

Olvassátok el a jótállással kapcsolatos tudnivalókat!

Húzzátok alá a szövegben, milyen jogok illetik meg azt, aki hibás árut vásárolt!
Hány nap alatt kell kijavítani a hibát?
Milyen esetben kell cserekerékpárt biztosítani?
Mi a szabály? A hibás alkatrészt javítják vagy cserélik?
Mi történik, ha a termék nem javítható?
Húzzátok alá, mi történik, ha a bolt nem vállalja időre a javítást!

Kerékpár
II/2.4. FL5. MEGOLDÁS:

Aki hibás árut vásárolt: díjmentesség vagy árleszállítás illeti meg.
15 nap alatt kell kijavítani a hibát.
Ha a hiba 15 nap alatt nem, de 30 napon belül
javítható, akkor kell cserekerékpárt biztosítani.
A hibás alkatrészt újra cserélik.
Ha a termék nem javítható, a vásárló kap egy
ugyanolyan jó terméket vagy visszakapja a
pénzét.
Ha a bolt nem vállalja időre a javítást, az árut
a vásárló a bolt költségére megjavíttathatja.

E) csoport

II/2.5.

FELADAT

FL6.

Olvassátok el a kerékpárral kapcsolatos fontos tudnivalókat!

Húzzátok alá az indulás előtti fontos teendőket!
Milyen testhelyzetben lehet megállapítani a vázmagasságot?
A testünktől számítottan mennyi a helyes vázmagasság?
Húzzátok alá, milyen testhelyzet jelzi, hogy helyes a nyereg magassága!
Karikázzátok be az FL1.-ben lévő kerékpáron a nyeregcsövet rögzítő csavar helyét!

II/2.5. FL6. MEGOLDÁS:

Kerékpárját vizsgálja át, ellenőrizze a csavarok és anyák feszességét!
A vázon átlépve, a vázat a lábunk közé véve,
álló testhelyzetben lehet megállapítani a
vázmagasságot.
A testünktől számítottan 5-7 cm a helyes
vázmagasság.
Az egyik láb a pedál alsó helyzetében a
pedálon van, akkor a térd enyhén hajlított.
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II/3. Beszéljük meg!
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A csoportok megtartják beszámolóikat az elvégzett csoportfeladatok alapján. Törekedjünk rá, hogy a beszámoló
tanuló személye véletlenszerűen jelölt legyen, hogy a felkészülésben minden csoporttag érdekelt legyen.
A csoportok munkáját a befogadó csoportok 1–10-ig terjedő fabatkával jutalmazhatják.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: lényegkiemelés
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszámoló

II/4. Javítsuk meg!
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A csoportok az FL7. fázisrajzaihoz készítenek írásbeli utasításokat. Olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak a fázisrajzok értelmezése gondot okozhat.
A többieknek ne segítsünk, ha nem okvetlen szükséges. Az életben is számtalan olyan helyzet és feladat adódik,
amikor ilyen jellegű rajzok alapján kell eligazodnunk. Próbálják csak megfelelő színvonalon megfogalmazni a
látottakat.
A feladat lényegesen könnyebb, mint az előző, jótállással kapcsolatos. Megtehetjük, hogy jobb képességű csoportjainknak az 1. feladat csoportmunkáiból választunk szöveget, más csoportok a gumijavítás fortélyaival ismerkednek, és ahhoz készítenek rövid fázisszövegeket.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak szervezzünk külön csoportot, ahol tanítói irányítással végzik a feladatot.
Amennyiben rendelkezésre áll egy használt gumibelső és ragasztókészlet (öntevékeny tanítványaink bizonyára
szívesen hoznak be ilyeneket), beszámoló tanítványaink meg is mutathatják, hogyan is végeznék el ezt a feladatot a valóságban.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: képi megjelenések transzferálása szöveggé, érthető, rövid, szabatos fogalmazás, lényeglátás és lényegkiemelés
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: írásbeli szövegalkotás
ESZKÖZ: FL7. képei

II/4.

FELADAT FL7.

a) Nézzétek meg a képet!

Kerékpár
Ha már itt jársz a javításban, nyugodtan hagyd abba, és vidd szerelőhöz a bringádat.
b) De ha csak gumidefekted van, nyugodtan javítsd meg!

Készítsetek a fázisrajzokhoz írásbeli utasításokat!

III. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

III/1. Bringások
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A képen szabályos öltözetben láthatók a kerékpározók. Hangsúlyozzuk a védősisak használatának fontosságát.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: az ismeretek integrálása, következtetések levonása
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: beszélgetés
ESZKÖZ: FL8.

III/1.

FELADAT

FL8.

Nézzétek meg a képet! Milyen biciklis felszerelésük van a képen látható kerékpárosoknak?

Miért nagyon fontos a védősisak viselete?
Fontos-e a kerékpározáshoz a márkás ruha?
Nagyon fontos a nadrágszár bőségére vigyázni! Miért?
Milyen öltözködési tanácsokat adnátok biciklikirándulásra indulóknak?
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III/1 FL8. MEGOLDÁS:
A balesetek megelőzése, a balesetkor elszenvedett fejsérülések elkerülése miatt fontos a sisak.
Nem, márkás ruha nélkül is jól lehet kerékpározni.
A bő nadrágszár a váltónál és a lánckeréknél beakadhat és balesetet okozhat.

III./2. Jó tanácsok
TERVEZETT IDŐ: 5-10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Tanulóink/csoportjaink/párok nézzék meg a képet. Fogalmazzanak a kerékpározással

kapcsolatos 2 fontos balesetvédelmi szabályt és két kérdést. A kérdéseket adják át más csoportoknak megválaszolásra.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: alkalmazás, transzferálás, következtetés, lényeglátás és lényegkiemelés
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos/páros, frontális
MÓDSZEREK: írásbeli szövegalkotás

Kerékpár

MELLÉKLETEK
FOTÓK
II/1. FL1.

II/1. FL1.
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II/2.1 FL2.

Kerékpár

II/2.2 FL3.

II/2.3 FL4.

II/2.4 FL5.
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II/2.5 FL6.

II/4 FL7.

Kerékpár

II/4 FL7.

III/1 FL8.
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II/1. FELADAT FL1.

Kerékpárvásárláskor a boltban egy kezelési, használati utasítást és egy jótállási jegyet is mellékelnek a biciklinkhez.
a)
Olvasd el a kezelési utasítás első oldalán található szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Mit kell tennünk, ha a vásárlás után problémát észlelünk a biciklinkkel?
......................................................................................................................................................
Miért kell szerinted rendszeresen ellenőrizni a guminyomást?
......................................................................................................................................................
Hol tüntetik fel a megfelelő guminyomást? Húzd alá a szövegben! Karikázd be a
rajzon!
Mit biztosít a szíjjal ellátott klipsz?
......................................................................................................................................................
Hol található a klipsz? Karikázd be a rajzon!
Miért nem szabad a klipszet városi biciklizéskor használni?
......................................................................................................................................................

Kerékpár

b)
Tanulmányozd a bicikli legfontosabb részeit!

Húzd be piros vonallal, hol helyezkedik el a fékbovden a kerékpárvázon!
Mi tartja az első kereket?
......................................................................................................................................................
Karikázd be a rajzon az első és a hátsó váltókat!
Neked van kerékpárod?
Milyen márkájú?
Váltós vagy kontrás bicajod van?
......................................................................................................................................................
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A) csoport
II/2.1 FELADAT FL2.

Olvassátok el a jótállási jegyen látható tudnivalókat!

Mivel pótolhatjuk az elveszett jótállási jegyet?
......................................................................................................................................................
Miért kell megőrizni a jótállási jegyet?
......................................................................................................................................................
Mit kell tenni, ha a garanciát érvényesíteni akarjuk?
......................................................................................................................................................
Mennyi a jótállási idő?
......................................................................................................................................................
Meddig biztosítják az alkatrészellátást?
......................................................................................................................................................

Kerékpár

B) csoport
II/2.2.

FELADAT FL3.

Olvassátok el a jótállással kapcsolatos tudnivalókat!

Mi a következménye annak, ha nem a kezelési utasítás szerint használjuk a kerékpárt?
......................................................................................................................................................
Mire kell figyelnünk a vásárláskor?
......................................................................................................................................................
Hol jelölik a vázszámot?
......................................................................................................................................................
Mi a következménye annak, ha a boltban nem szabályosan állítják ki a jótállási jegyet?
......................................................................................................................................................
Szabad-e javítanunk a jótállási jegyen?
......................................................................................................................................................
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C) csoport
II/2.3.

FELADAT FL4.

Olvassátok el a jótállással kapcsolatos tudnivalókat!

Soroljátok fel az okokat, amikor nem érvényesíthető a jótállási igény!
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kerékpár

D) csoport
II/2.4.

FELADAT FL5.

Olvassátok el a jótállással kapcsolatos tudnivalókat!

Húzzátok alá a szövegben, milyen jogok illetik meg azt, aki hibás árut vásárolt!
Hány nap alatt kell kijavítani a hibát?
......................................................................................................................................................
Milyen esetben kell cserekerékpárt biztosítani?
......................................................................................................................................................
Mi a szabály? A hibás alkatrészt javítják vagy cserélik?
......................................................................................................................................................
Mi történik, ha a termék nem javítható?
......................................................................................................................................................
Húzzátok alá, mi történik, ha a bolt nem vállalja időre a javítást!
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E) csoport
II/2.5.

FELADAT FL6.

Olvassátok el a kerékpárral kapcsolatos fontos tudnivalókat!

Húzzátok alá az indulás előtti fontos teendőket!
Milyen testhelyzetben lehet megállapítani a vázmagasságot?
......................................................................................................................................................
A testünktől számítottan mennyi a helyes vázmagasság?
......................................................................................................................................................
Húzzátok alá, milyen testhelyzet jelzi, hogy helyes a nyereg magassága!
Karikázzátok be az FL1.-ben lévő kerékpáron a nyeregcsövet rögzítő csavar helyét!

Kerékpár

II/4.

FELADAT FL7.

a) Nézzétek meg a képet!

Ha már itt jársz a javításban, nyugodtan hagyd abba, és vidd szerelőhöz a bringádat!
b) De ha csak gumidefekted van, nyugodtan javítsd meg!

Készítsetek a fázisrajzokhoz írásbeli utasításokat!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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III/1.

FELADAT

FL8.

Nézzétek meg a képet! Milyen biciklis felszerelésük van a képen látható kerékpárosoknak?

Miért nagyon fontos a védősisak viselete?
......................................................................................................................................................
Fontos-e a kerékpározáshoz a márkás ruha?
......................................................................................................................................................
Nagyon fontos a nadrágszár bőségére vigyázni! Miért?
......................................................................................................................................................
Milyen öltözködési tanácsokat adnátok biciklikirándulásra indulóknak?

JÁTÉKOK
KÉSZÍTETTE:

Székely Balázsné

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

AJÁNLOTT IDŐKERET
KOROSZTÁLY
MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI

A leggyakoribb társasjátékok formai és tartalmi jellemzőinek általánosítása, gyakorlati alkalmazása játékkészítési és szabályalkotást
igénylő feladatokban.
4x45 perc
4. évfolyam
Életpálya-építési kompetenciák, életviteli és gyakorlati ismeretek,
vizuális kultúra
Szövegek és képi megjelenések elemzése, megszerzett ismeretek integrálása és transzferálása analóg feladatokba. Tömörítés,
lényeglátás. Szakkifejezések tanulása. Szabályalkotás, szabálytudatos magatartás.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK:

Játékkultúra, szabályokhoz való alkalmazkodás, kooperációban
végzett munka. A csoportnormákhoz való alkalmazkodás és beszámolási technikák alapozása.
KOGNITÍV KOMPETENCIÁK:

Analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése, a rész és egész
viszony meglátása, analógiák létrehozása, egyediség, különbözőség differenciálása. Rendszerező gondolkodás fejlesztése.
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK:

Kommunikációs készségek, tudatos tervezés és kivitelezés, együttműködési stratégiák fejlesztése.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

I/1.1. Bongó
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A játék egyszerűsége ellenére kitűnő figyelem- és koncentráció-fejlesztő.
a) Ez egy közismert játék. A tanulók elkezdenek egy számsort, mondjuk az egyszerűség kedvéért a próbajátékban az egyesével növekvő számsort. (Mondjuk 20-ig.) Minden 5-tel osztható szám helyett azt kell mondani,
hogy bongó.
b) Nehezítsük meg, és az elkezdett számsorban a 3 többszöröseinél is azt kell mondani, hogy bongó. Aki elvéti a
sort, feláll és nem ülhet vissza, csak akkor, ha a következő körben javítani tud.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Amennyiben tanulóink gyakorlottak ebben a játékban, két-három szám többszöröseivel is játszhatjuk. Ez esetben az egyik szám többszörösei helyett azt mondjuk, hogy BONGÓ, a másik szám helyett azt, hogy BINGI. Ez
lényegesen megnehezíti a játékot.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: figyelemkoncentráció
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint, diszkalkuliás tanítványaink nem tudnak a játékba

kapcsolódni
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: játék

I/1.2. A miniszter macskája
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A közismert anyanyelvi, szókincs, emlékezet fejlesztésére szolgáló játék, úgy is lehetne fogalmazni, hogy kitűnő
agytorna. A betűrendbe sorolást és a jelzős szerkezetek alkotását gyakoroltatjuk vele. Üljünk körbe az osztályban.
Az első játékos azt mondja: A miniszter macskája aranyos, a neve Anna. A második játékos: A miniszter macskája
boldog, a neve Béla. Tehát a jelzőket mindig az ábécé következő betűje határozza meg.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Ne válasszuk ezt a variációt, ha már sokszor játszottuk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szókincs fejlesztés, figyelemkoncentráció
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: játék

I/1.3. Szótalálós
TERVEZETT IDŐ: 5-10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

3-5 fős heterogén csoportokban játsszuk.
Minden csapatból egy játékos megkapja a szavak listáját, de csoporttársainak nem árulhatja el azokat. Viszont

Játékok
adott jelre a kitalálandó szó kimondása nélkül körülírja a jelentését.
A csapatok egymás után kerülnek sorra, minden csoport meghatározott ideig, például 2 percig találgathat. Az a
csapat győz, amelyik adott idő alatt a legtöbb pontot gyűjti.
Nem jár pont a csapatnak, ha a narrátor játékos a szót vagy toldalékos alakját kiejti.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA: Csoportjaink úgy is vetélkedhetnek, hogy a pedagógus vagy egy tanuló mond-

ja a meghatározásokat, minden csoport találgathat, megfejtését leírja egy papírra. A szósor végén ellenőrizzük
a megfejtéseket, a jókat kipipálják, szerzett pontjaikat összeszámlálják. A játéknak ez a formája azért jobb az
előzőnél, mert minden tanulót figyelemre késztet.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: verbális és auditív figyelem, beszédértés, fogalomalkotás, szókincs fejlesztése
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: játék
ESZKÖZ: I/c. K (Kártya)

I/1.3.

K 1.

1. szósor: fa, hegedű, ló, narancs, szemét, szék, falu, könyvtár, ajtó, halastó, kör, bélyeg, bánat,
sakk
2. szósor: bokor, erdő, alma, elem, méz, város, ablak, szögletes, hajó, vidámság, foci, füzet, lépcső, lift, fotel
3. szósor: levél, asztal, lakás, iskola, sírás, négyszög, balta, rendőr, ovis, ugrókötél, bújócska,
csősz, befőtt, zokni, malac
4. szósor: tó, béka, gólya, hatalmas, fotel, kacagás, fele, gól, kosárlabda, úttest, vitorlás, ecset,
vödör, szájkosár, fenyőfa
5. szósor: család, gyerek, mogyoró, futás, emberek, röplabda, egyenlő, kedves, unalmas, ásó,
uralkodó, merőkanál, hajkefe, téglalap, árok
6. szósor: olvasókönyv, tábla, érdekes, dió, kenyér, kézilabda, oroszlán, játékvezető, este, meleg,
lufi, büdös, négyzet, mérleg, turbán

II. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMEKEDÉS

II/1. Játékleírások olvasása, értelmezése, játék
TERVEZETT IDŐ: 25 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A II/1.1.–II/1.7. feladat hét csoportnak elegendő játékleírást tartalmaz, azért, hogy bármilyen nagy osztálylétszámmal is dolgozunk, egy csoportban ne legyen több 3-4 gyereknél.
A) csoport: A MÉRGES HETES
B) csoport: PÓK
C) csoport: TEHÉNFAROK
D) csoport: ZEPPELIN
E) csoport: BOGÁR
F) csoport: FENYŐ
G) csoport: DISZNÓ
A játékok leírásából adódóan inkább 3 fős csoportokat javasolunk, bár a játék sehol nem létszámhoz kötött, inkább az idő rövidsége miatt válasszuk az alacsonyabb csoportlétszámot.
A játékleírások szándékosan tagolatlanok, egy kicsit igyekeztünk utánozni a szokványos, fordítói pontatlanságokkal és nehézségekkel tarkított szövegeket, hogy tanulóinknak kicsit küzdeniük kelljen a szövegek megértésével. A szükséges kellékek listáját és a szabályokat a szövegekből kell kihámozniuk.
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A tanári asztalra készítsünk ki mindent, de ne segítsünk lehetőleg semmiben. Az olvasásértés bizonyítéka, ha
csoportjaink a játékokat le tudják játszani. A játékok egyébként egyszerűek, szórakoztatók, kevés kellék kell
hozzájuk.
A csoporttagok osszák el maguk között a munkát, ne szóljunk bele az együttműködés mikéntjébe se. A csoportok a játékok elkészítéséért, a játék megértéséért és a játékért 1–10 pontot kapnak, amelyet viszont most a
pedagógus ítél oda, hiszen a játszó csapatok nem tudnak egymásra figyelni.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegértés, ismeretszerzés, alkalmazás, szabálytudat.
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, játék
ESZKÖZ: 15 dobókocka, rajzlapok, több doboz gyufa

A) csoport

II/1.1. FELADAT

FL1.

Olvassátok el a játék szabályait!
Készítsétek el a játékot és a hozzá tartozó játékpénzeket!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
A MÉRGES HETES
Egy játékos felrajzolja az alábbi figurát egy papírra vagy az asztalra. Mindenki kap 20 játékpénzt. Mindkét kockával egyszerre, sorban dobnak. A kidobott értéket összeadva a figura testrészére, mely azonos értéket mutat, rátesz a játékos egy pénzt. Ha valaki olyan számot dob,
ahol már van pénz, akkor a játékos elveheti onnan a pénzt, nem kell fizetnie. Azonnal még
egyet dobhat. Ha ismét olyan számot dob, ami már foglalt, az azon lévő pénz is az övé lesz. Addig dobhat, amíg olyan szám nem jön ki, amelyen nincs pénz. Lehelyezi a pénzét, és a kockákat
továbbadja. Kivételt képez a fentiek alól a 7, 2 és a 12-es szám. Ha valaki egy hetest dob, le kell
tennie a pénzt, de soha nem kap nyereményt, még akkor sem, ha a figura hasán (7) már sok
pénz fekszik. A hetesre tehát csak befizetés történik.

Ha azonban valaki egy 2-t vagy 12-t dob, minden pénzt elvehet, mely a hetesen, valamint az
összes többi mezőn van, kivéve az ellentétest, tehát egy 2-es kidobása esetén a 12-t, egy 12-es
kidobása esetén a 2-t. Ha valaki úgy dobja ki a 2-t vagy a 12-t, hogy a hason nincs semmi pénz,
akkor minden számra köteles egy pénzt rakni. Tehát 11 pénzt veszít.
Akkor van vége, ha valakinek nincs több pénze.

Játékok

B) csoport

II/1.2.

FELADAT

FL2.

Olvassátok el a játék szabályait!
Készítsétek el a játékot és a hozzá tartozó játékpénzeket!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
PÓK
Minden résztvevő kap 20 játékpénzt, és felrajzolja egy darab papírra az alábbi figurát, melyről
a 7-es hiányzik. Minden játékos addig dob felváltva két kockával, amíg a kidobott szám, illetve
érték a saját pókjáról lehúzható. Ha egy hetest dob, akkor a pók hasába csinál egy vonalat, és
továbbadja a kockákat. Ha egy már áthúzott számot dob, minden játékosnak fizet egy pénzt, de
kap is mindenkitől egy pénzt minden vonalért, amit a pók hasába húzott. A játék megy tovább,
amíg minden játékosnál az egész pók át nincs húzva.

C) csoport

II/1.3. FELADAT

FL3.

Olvassátok el a játék szabályait!
Készítsétek el a játékot és a hozzá tartozó játékpénzeket!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
TEHÉNFAROK
Minden játékos 21 játékpénzt rak maga elé úgy, ahogy a képen látható. Utána sorban dobnak,
és mindenki a kidobott számnak megfelelő pénzdarabot leveszi a saját tehénfarkából. Ha olyan
számot dob valaki, amennyi már nincs, semmit nem kap. Ha olyan számot dob valaki, amennyi
már nincs az ő tehénfarkán, akkor a tőle jobbra ülő játékosét elveheti. Ha senkinek nincs annyi
az asztalon, elveszti ezt a dobást. Akinek először leépül a tehénfarka, az a győztes. Ő kapja az
összes többinél lévő tehénfarok-maradék pénzeket.
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D) csoport

II/1.4.

FELADAT

FL4.

Olvassátok el a játék szabályait!
Készítsétek el a játékot és a hozzá tartozó játékpénzeket!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
ZEPPELIN
A játékosok egy rajzlapra rárajzolják az alábbi rajzot. Minden játékos kap 6 játékpénzt. Ha valaki 1 és 5 közötti számot dob, rátesz egy pénzt a megfelelő mezőre. Ha már van ott pénz, azt
bekasszírozhatja. A gondolába (6-os mező) csak betenni lehet a pénzt, kasszírozni onnan nem.
Ezeket a pénzeket az a játékos kapja, aki utoljára marad, ha már a többiek minden pénzüket
elvesztették. Ő kapja a Zeppelin többi mezőjén álló pénzeket is.

E) csoport

II/1.5.

FELADAT FL5.

Olvassátok el a játék szabályait!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
BOGÁR
Minden játékos vesz egy papírt, melyre a játék folyamán megrajzolja a saját bogarát. Minden
játékos sorban egyszer dob, de csak akkor kezdhet, ha egyest dob. Ezért megrajzolhatja a bogár
hasát. A következő körökben tovább rajzolhatja a bogarát, tetszés szerinti sorrendben, de csak
megadott számok dobása esetén kezdheti a testrészek rajzolását. Egy kettessel rajzolja a fejét,
egy hármassal egy szarvat (de ehhez már meg kell a fejnek lennie), négyessel egy elülső lábat,
ötössel a farkát, egy-egy hatossal a többi lábait egyenként. Az nyer, aki legelőször meg tudja
rajzolni a bogarát.

Játékok

F) csoport

II/1.6. FELADAT

FL6.

Olvassátok el a játék szabályait!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
FENYŐ
Minden játékos kap 12 gyufaszálat. Három kockával dobunk. Csak az egyesnek van jelentősége. Ha egyest dobunk, lehet kezdeni a fenyőfát felépíteni. Még egyet lehet azonban dobni. Ha
valaki egy dobással kettő, illetve három egyest dob, akkor két, illetve három pálcikát rakhat le.
Ha például már csak egy pálcika hiányzik a fenyőből, és a játékos két vagy három egyest dob,
akkor saját magát kell kifosztania. A játékos ugyan lerakja az utolsó pálcikát, de a második,
illetve a harmadik egyesért egy-egy pálcikát le kell vennie. Aki legelőször felépíti a fenyőjét, az
a győztes.

G) csoport

II/1.7. FELADAT

FL7.

Olvassátok el a játék szabályait!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
DISZNÓ
Mindenkinek van papírja, ceruzája, és három kockával dob. Minden kidobott egyesért egy részt
rajzolhat a disznóból. Először a pofarészt, azután a testét és utána tetszés szerinti sorrendben a
farkincáját, száját, szemét stb. Az orrát, füleit, első és hátsó lábait csak akkor szabad megrajzolni, ha egyszerre minimum két egyest dobnak. Mindenki addig dobhat, amíg nem sikerül egy
egyest sem dobni. Utána a következő játékos jön sorra. Aki először megrajzolja malacát, az nyer,
de a kört először még befejezik, így kettő, három vagy akár több győztes is adódik.
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II/2. A játékok megbeszélése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Csoportjaink nagyon röviden mondják el az általuk játszott játék lényegét, de ne ismertessék a szabályokat részletesen, inkább csak egy összefoglalót adjanak róla. Szószólójukat véletlenszerűen válasszuk ki, hogy érdekeltek
legyenek abban, hogy mindannyian felkészüljenek.
Mi volt ezekben a játékokban, ami nehéz volt?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: lényeglátás, szóbeli összefoglalás, értékelés
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszámoló, értékelés
ESZKÖZ: az elkészült játékok kellékei

III. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

III/1. A beszámolók értékelése
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Melyek voltak ezekben a játékokban a közös elemek?
Csoportjaink az összefoglalóra kapjanak 1–5-ig pontszámot, ezeket adják hozzá a játék során szerzett pontokhoz, őrizzék meg a következő órára. A pontokat a befogadó csoportok ítélik oda, aszerint, hogy a beszámoló
megfelelt-e annak a követelménynek, hogy megértették belőle, mit játszott a másik csapat, de az ismertetés nem
volt annyira részletes, hogy ők is el tudnák azonnal játszani.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: lényeglátás, értékelés
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszámoló, értékelés
ESZKÖZ: az elkészült játékok kellékei

III/2. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanuló csoportjaink szünetekben, délutáni szabadidejükben, alkalmi csoportokban otthon tanítsák tovább más
csoportoknak a játékot. Azok a tanulók, akik megtanulták a játékot, tanítsák tovább eredeti csoporttársaiknak.
A következő óra elején nem az lesz az érdekes, hogy kitől tanulták a játékot, hanem az, hogy hány játékot tudnának eljátszani. Ahány játékot tud a következő órára a csoport, annyiszor 10 pontot kapnak. A feladatot hét
közben is ellenőrizzük többször, mert a következő órák elején ezeket a játékokat már nem játsszuk el, tehát az
ellenőrzés más módozatait kell választanunk.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

a) Minden csoportból jelölhetünk egy felelőst (vagy jelölhet a csoport), aki a játékok tanulásának folyamatáról
a következő óra elején beszámol.
b) Csoportjaink a játékleírásokból (II.1.1.–II/1.7.), szövegekből is tanulhatják a játékokat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, integrálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni szorgalom szerint
MUNKAFORMA: alkalmi csoportok, eredeti csoportjaink, párok
MÓDSZEREK: az ismeretek átadása
ESZKÖZ: II/1.1.–II/1.7. szövegek

Játékok

IV. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

IV/1. Önálló munka megbeszélése
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Házi feladatok értékelése. Hány játékot tud a csoport? Játékonként 10 pont, amely a pontszámaikhoz adódik.
A beszámoló itt szóbeli, a játékokat nem kell lejátszani.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: általánosítás, lényegkiemelés
MUNKAFORMA: csoportos/egyéni
MÓDSZEREK: beszámoló, beszélgetés

IV/2. A malomjátékhoz kapcsolódó ismeretek felelevenítése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A malomjáték nem feltétlenül új tanulóink számára. A modulnak ebben a részében a tanulók foglalják össze,
mondják el, mit tudnak a játékról. Idézzék fel, hogyan is kell a játékot játszani. Azok, akiknek új a játék, „jósoljanak”, vajon hogyan is kell ezt a játékot játszani. A játékot jól ismerő tanulóink, amennyiben a „jós” közel jár az
igazsághoz, ütögessék meg a padjukat, ha eltalálta a szabályt, dobogjanak a lábukkal.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: beszédértés, szabályalkotás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: játékismeret
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: játék, szabályalkotás

V. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

V/1. Malomjátékok
TERVEZETT IDŐ: 30 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A tanítási óra a malomjáték különböző variációit dolgozza fel csoport-, illetve pármunkában. Mivel a malomjáték eredendően csak párban játszható, lesznek játékvariációk, amelyeket több pár is készít és játszik egyszerre.
A csoportokat úgy szervezzük, hogy azok párokra bonthatók legyenek. Az egy csoporton belüli párok segíthetik egymás munkáját.
Az alapjáték az A) csoport feladata.
B) csoport: Dobómalom
C) csoport: Ugrómalom
D) csoport: Keresztmalom
E) csoport: Hajtóvadászat
F) csoport: Kismalom
Az A) csoport kivételével minden csoport szövege rövid, de ezeknek a csoportoknak az alapjáték szabályait is
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el kell olvasniuk ahhoz, hogy boldogulni tudjanak.
A játékot nem ismerő tanulók mindenképpen az alapjátékot próbálják ki.
A játékleírások szándékosan tagolatlanok, egy kicsit igyekeztünk utánozni a szokványos, fordítói pontatlanságokkal és nehézségekkel tarkított szövegeket, hogy tanulóinknak küzdeniük kelljen a szövegek megértésével.
A szükséges kellékek listáját és a szabályokat a szövegekből kell kihámozniuk.
A tanári asztalra készítsünk ki mindent, de ne segítsünk lehetőleg semmiben. Az olvasásértés bizonyítéka, ha
csoportjaink/a párok a játékokat le tudják játszani. A játékok egyébként egyszerűek, az alap malomjáték szabályait variálják, bővítik, szórakoztatók, kevés kellék kell hozzájuk.
Az egyes csoportok/a csoporton belüli párok osszák el egymás között a munkát, ne szóljunk bele az együttműködés mikéntjébe se. A párok a játékok elkészítéséért, a játék megértéséért és a játékért 1–10 pontot kapnak,
amelyet viszont most a pedagógus ítél oda, hiszen a játszó csapatok nem tudnak egymásra figyelni.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Az óra vezetése lényegesen egyszerűbb, ha csak az alapjátékot készítik és játsszák el a gyerekek. Viszont az ismeretek is lényegesen szegényebbek lesznek.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegértés, képolvasás, stratégiaalkotás és megvalósítás, szabálytudatos ma-

gatartás
MUNKAFORMA: csoportos/páros
MÓDSZEREK: játék és manuális tevékenység
ESZKÖZ: rajzlapok, színes ceruzák, sok-sok piros és kék korong, dobókockák

A) csoport

V/1.1.

FELADAT

FL8.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
Játsszatok egy partit!
MALOM
A malomjáték az egyik legismertebb, legszórakoztatóbb játék 2 személy számára. Ehhez egy játéktábla,
9 fehér és 9 fekete kő tartozik. (Lehet piros és fehér korong is.) Egyik játékos a fehér kövekkel, a másik a
feketékkel játszik. A játék célja az, hogy úgy helyezzék le a köveket, hogy malmot kapjanak. Egy malom
3 egyszínű kőből áll egy irányban a felrajzolt pontokon. Ha sikerül malmot csinálni, le lehet venni egy
követ az ellenfél kövei közül. Felváltva lehet a köveket a táblára tenni, egy fekete után egy fehéret.
Ha minden kő a táblára került, kezdődik a tologatás. Ez előre, oldalt és hátra történhet, egy pontonként,
malom kialakítására, illetve az ellenfél részéről ennek megakadályozására törekedve. Ha kész egy malom, akkor le lehet venni a másikéból egy követ, lehetőleg olyat, amely akadályoz. A következő tolásnál
lehetőleg ki kell nyitni a malmot, amikor a játékosok oldalt, hátra vagy előre tolják a köveiket. Amikor a
játékos újra sorra kerül, bezárja a malmot, és akkor újból leveheti az ellenfél egy kövét.
Nagyobb jártasság esetén két malmot is lehet egymás mellett kialakítani úgy, hogy amikor kinyitjuk az
egyik malmot, azzal a másikat becsukjuk, és így az ellenfélnek mindjárt két kövét is levettük. Ilyenkor azt
mondjuk „csiki-csuki”. Ha az ellenfélnek már minden kövét leszedtük, amely nincs malomban, akkor
levehetünk a malmából is. Amikor egy játékosnak csak 3 köve marad, akkor ugrálhat, azaz bármelyik
kővel oda ugorhat, ahol szabad hely van.
Az, aki az ellenfél összes kövét kettő kivételével le tudta szedni, az a győztes.

Játékok

B) csoport

V/1.2.

FELADAT

FL9.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. (Olvassátok el az FL8. játékleírást is!)
Játsszatok egy partit!
DOBÓMALOM
Minden játékos kap 9 követ (9 fehér és fekete kő, de akár piros és kék korong is lehet), továbbá
3 dobókockára van szükség. Felváltva tesznek, a normál szabályok szerint, azzal a kivétellel,
hogy mielőtt tennének, dobnak mindhárom kockával egyet. Ha a játékos egy 4-et, egy 5-öt és
egy 6-ot, vagy két 2-t és egy 5-öt, vagy két 3-at és egy 6-ot, vagy két 1-et és egy 4-et dob, levehet
az ellenfél malmából – ha már van – egy követ és a magáét felteheti. Ha ezzel a kővel bezárja
egy saját malmát, akkor még egy további malomkövet levehet. Más dobásnál mindig csak egy
követ lehet feltenni. Ha már minden kő felkerült, akkor többet nem dobnak. Utána a normál
szabályok szerint megy a játék.

C) csoport

V/1.3. FELADAT

FL10.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. (Olvassátok el az FL8. játékleírást is!)
Játsszatok egy partit!
UGRÓMALOM
Minden játékosnak 3 (különböző színű) köve van. A képen látható módon rátesszük a táblára.
A játékosok váltakozva ugrálnak a szabad mezőkre egy kővel mindaddig, amíg egyiknek malmot sikerül kialakítania. Akinek ez sikerül, az lesz a győztes.
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D) csoport

V/1.4.

FELADAT

FL11.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. Olvassátok el az FL8. játékleírást is!
Játsszatok egy partit!
KERESZTMALOM
Minden játékosnak 6 köve van, melyeket a képen látható módon felraknak a táblára. Felváltva,
egy-egy követ másik mezőre húznak. Aki először csinál malmot, az a győztes.

E) csoport

V/1.5.

FELADAT

FL12.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. (Olvassátok el az FL8. játékleírást is!)
Játsszatok egy partit!
HAJTÓVADÁSZAT
Fehérnek 3 köve, feketének ezzel szemben 7 van (piros-kék korongokkal is játszható a játék).
Feketének meg kell próbálnia úgy tologatni mezőről mezőre a köveit, hogy malmot tudjon csinálni, de az indulásnál meglévő malmok ehhez nem számíthatók. A fehérnek ugrásokkal meg
kell próbálnia ezt megakadályozni. Ha feketének 15 húzáson belül sikerül malmot csinálnia,
akkor ő a győztes. Ellenkező esetben fehér nyer.

Játékok

F) csoport

V/1.6.

FELADAT

FL13.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. (Olvassátok el az FL8. játékleírást is!)
Játsszatok egy partit!
KISMALOM
Az eredeti malomjáték szabályai szerint játsszuk! A játéktábla azonban jelentősen egyszerűbb.
Minden játékos kap 3 követ, amely az egyik játékosnál fehér, a másiknál fekete színű. Pontosan
úgy, mint más malomjátékoknál, gondolkodni kell, hogyan helyezzük el köveinket. A feladat
azért nehéz, mert most csak 3 kövünk van.

V/2. A játék megbeszélése
A modulrész a reflektálás részben is helyet kaphat, nem okvetlen kell a jelentésteremtésben megvalósítani.
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Üljünk körbe az osztályban. Az alapjáték szabályainak ismertetését bízzuk a véletlenre.

A párok mindegyikének ismernie kell az alapjátékot, ezért a párok a nevüket írják fel egy pici papírra, „kalapból” húzzuk ki annak a párnak a nevét, amelyik ismerteti.
Más párok és csoportok saját játékvariációjuk ismertetését az alapjátékhoz viszonyítják, és azt mondják el, ami a
játékvariációban különbözött az alapjátéktól. A csoportok, párok beszámolóit szervezzük úgy, hogy a beszámoló személy neve véletlenszerűen választódjon ki, hogy a felkészülésben mindenki érdekelt legyen.
Csoportjaink az összefoglalóra kapjanak 1–5-ig pontszámot, ezeket adják hozzá a játék során szerzett pontokhoz, őrizzék meg a következő órára. A pontokat a befogadó csoportok ítélik oda, aszerint, hogy a beszámoló
megfelelt-e annak a követelménynek, hogy megértették belőle, mi volt a különbség az alap és a variációs játék
között.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: lényeglátás, összehasonlítás, analizálás, általános szabályszerűségek levoná-

sa, szóbeli beszámolók tartalmi és formai követelményeinek alapozása, szóbeli összefoglalás, értékelés
MUNKAFORMA: páros/csoportos, frontális
MÓDSZEREK: beszámoló, beszélgetés
ESZKÖZ: V/1.1.–V/1.6. szövegek
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VI. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

VI/1. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanuló csoportjaink szünetekben, délutáni szabadidejükben, alkalmi csoportokban otthon tanítsák tovább más
csoportoknak a játékvariációkat. Azok a tanulók, akik megtanulták a játékot, tanítsák tovább eredeti csoporttársaiknak. A következő óra elején nem az lesz az érdekes, hogy kitől tanulták a játékot, hanem az, hogy hány
játékvariációt tudnának eljátszani. Ahány játékvariációt tud a következő órára a csoport, annyiszor 10 pontot
kapnak. A feladatot hét közben is ellenőrizzük többször, mert a következő órák elején ezeket a játékokat már
nem játsszuk el, tehát az ellenőrzés más módozatait kell választanunk.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

1) Minden csoportból jelölhetünk egy felelőst, vagy jelölhet a csoport, aki a játékok tanulásának folyamatáról a
következő óra elején beszámol.
2) Csoportjaink a játékleírásokból (V/1.1.–V/1.6.) szövegekből is tanulhatják a játékokat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, integrálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni szorgalom szerint
MUNKAFORMA: alkalmi csoportok, eredeti csoportjaink, párok
MÓDSZEREK: az ismeretek átadása
ESZKÖZ: V/1.1.–V/1.6. szövegek

VII. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

VII/1. Önálló munka megbeszélése
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Házi feladatok értékelése. Hány játékvariációt tud a csoport/pár? Játékonként 10 pont, amely a pontszámaikhoz
adódik. A beszámoló itt szóbeli, a játékokat nem kell lejátszani.
A ráhangolódás részben nem javaslunk más feladatvariációt, mert az óra jelentésteremtés része hosszú, sokrétű, a szövegértést manuális feladatmegoldással igazoló, a gyerekeket mentálisan erősen igénybe vevő, írásbeli
szabályalkotással végződő feladatsorozatot tartalmaz. Sok időt vesz igénybe.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: ismeretek alkalmazása, a felkészülés és a gyakorlás fontossága az ismeretszer-

zésben és elmélyítésben
MUNKAFORMA: csoportos/páros
MÓDSZEREK: beszámoló

Játékok

VII/2. Tervezés
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Tanulóink vegyék számba, milyen eszközökre lenne szükségük, ha nekik kellene egy új

társasjátékot tervezniük. Készítsenek jegyzetet a hozzávalókról.
Készítsenek fázisszövegeket a játék elkészítésének egyes alaplépéseiről. Milyen munkamegosztásban végeznék
el a feladatot?
Törekedniük kell arra, hogy általánosságban fogalmazzanak (még nem egy konkrét játékot készítenek); pl. az
alaplap kiszínezése, a mezők felrajzolása, büntető és jutalmazó mezők megjelölése stb.
Munkájukat segíthetjük társasjátékok kihelyezésével.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: tervezés, stratégiaalkotás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: tervezés, írásbeli rögzítés

VIII. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

VIII/1. Játékkészítés
TERVEZETT IDŐ: 35-38 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az órai feladat egy társasjáték táblájának és a játék szabályainak elkészítése.
A feladat hosszú, sokrétű, a szövegértést manuális feladatmegoldással igazoló, a gyerekeket mentálisan erősen
igénybe vevő, írásbeli szabályalkotással végződő feladatsorozatot tartalmaz.
Tanulóink kisebb (3 fős), heterogén csoportokban dolgozzanak, hogy a társasjáték alaplapjához mindannyian
odaférjenek, egyszerre tudják azt rajzolni, díszíteni.
Valamennyi csoport az FL14.-et készíti. A megoldási módok és tartalmak a munka jellegéből adódóan úgyis
csoportonként mások és mások lesznek.
Bízzuk csoportjainkra a feladatok megszervezését, ki mit csinál, mi a teendője; ezt ők maguk döntsék el. Legfeljebb tanáccsal szolgáljunk, ha feltétlen szükséges.
A következő órán a csoportok kicserélik egymással játékaikat. Más csoportok értékelik majd azokat tartalmi és
esztétikai szempontból is, tehát nagyon kell törekedniük, hogy élvezetes, szép kivitelezésű játékot készítsenek.
(Ezt viszont a játékkészítés előtt és közben mondjuk meg tanítványainknak, ezzel is ösztönözve őket a motivált
feladatvégzésre.)
A modul végén a pedagógusi munka segítésére egy mintajáték áll rendelkezésre, amely az óra vezetését megkönnyíti, de nem szolgál a gyerekeknek mintadarabként.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegfeldolgozás, szövegértés, lényegkiemelés, szabályalkotás, stratégiaal-

kotás és megvalósítás, kompromisszumkészség
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás
ESZKÖZ: A/3-as műszaki rajzlapok vagy valamilyen más, lehetőleg szép kartonok
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VIII/1.

FELADAT FL14.

KÉSZÍTSETEK TÁRSASJÁTÉKOT!
Először készítsetek egy 100 mezőből álló hálót!
1. lépés: 1 A/3-as rajzlapot vonalazzatok meg úgy keresztben, hogy az egyenes vonalzótokkal
húztok a lap tetején egy vonalat, amely átszeli a rajzlapot! A vonalzótok alsó szélénél is húzzátok meg a vonalat. Ezzel a módszerrel készítsetek 10 vonalzószélességű sort!
2. Most függőlegesen fektessétek a vonalzót a vízszintesen már megcsíkozott rajzlap bal oldali
szélére!
3. A vonalzó mindkét oldalán húzzatok egy-egy vonalat. Ezzel a módszerrel készítsetek 10 vonalzószélességű sort!
4. Ha jól dolgoztatok, most egy 100 mezőből álló hálótok van.
5. A megvonalazott papírt vágjátok körbe úgy, hogy csak ez a 100 mező maradjon rajta!
Most színezzétek ki a mezőket!
6. A mezőket felváltva színezzétek be, két különböző, viszonylag halvány színnel.
Most a számozás következik.
7. Minden mezőbe írjatok egy számot! A számozást a bal felső sarokban a 100-as számmal kezdjétek!
8. Írjátok be a számokat az első sorba 91-ig, és – spirálban haladva – a második sor jobb szélén
folytassátok a számozást, egészen bal széléig írjátok tovább a számokat 81-ig! A bal szélen forduljatok át a harmadik sorba! A harmadik sor végén ismét jobb szélen forduljatok a számozással!
Ha jól végeztétek a számozást, a bal felső négyzetben a 100-as szám lesz, a legalsó jobb széli
négyzetben pedig a 10-es szám.
Most a társasjáték figuráit rajzoljuk meg!
9. A játékmezőn szórjatok el gonosz és kedves szimbólumokat. Legalább 12 darabot. Lehet úgy,
hogy 6 gonosz figura van és 6 jó. De lehet az arány más is. Lehet, hogy ti gonosz figurákból
akartok kevesebbet és a jókból többet. Vagy fordítva?
10. Most a társasjáték mezőin ferdén, keresztben rajzoljatok 10 létrát. Például az egyik létra
érjen a 49-es mező közepétől a 67-es mező közepéig. Egy másik érjen a 22-es mező közepétől a
37-es mező közepéig! A többit ti találjátok ki! Színezzétek ki a létrákat!
11. Most rajzoljatok a társasjáték mezőire hosszú kígyókat! Például az egyik kígyó feje legyen
a 93-as mező közepén, a teste kanyarogjon, farka érjen le a 45-ös mező közepébe. Rajzoljatok
legalább hat ilyen kígyót. Nem baj, ha áttekeregnek a létrás mezőkön. A kígyók színesek legyenek!
További díszítések is lehetnek.
12. Lehet például 3-4 pénztárca. Lehet még 3-4 pohár szívószállal.
Most alkossátok meg a társasjáték szabályait ti magatok!
Ez egy dobókockával, gyerekenként 4 bábuval és valamennyi – általatok kitalált mennyiségű
– játékpénzzel játszható játék lesz. Alkossatok szabályt: mi legyen a létrákra lépők jutalma vagy
büntetése?
Mi történjen azzal a játékossal, aki a kígyó fejére lép? Milyen szabály vonatkozzon arra, aki
pénztárcás mezőre lép?
Milyen szabály vonatkozzon arra, aki szívószálas pohárral díszített mezőre lép? Pihenjen ott
egy kicsit? Vagy fizessen a limonádéért?
Mi legyen a funkciója a gonosz és kedves figuráknak?
Ki győzhet ebben a játékban?
Értékelés
A játékok egy szépségversenyen is részt vesznek majd, ne kapkodjátok el, ne csak jó, hanem
szép is legyen!
JÓ TANÁCS!
Először mindig tervezzetek!
Gondoljátok át a részfeladatot!
Az ujjatokkal rajzoljátok le a körvonalakat!
Nagyon, nagyon halványan ceruzával tervezzétek meg a rajzokat!
Beszéljétek meg a színezést!
Csak ezután készítsétek el a részleteket!

Játékok
VIII/1. MEGOLDÁS:

Egy megoldási lehetőség, megoldási javaslat
a pedagógus számára a MELLÉKLETEKBEN
fotózott formában megtalálható (VIII/1.K).

IX. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

IX/1. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 1-2 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A játékkészítés és a szabályalkotás nem valószínű, hogy 35-38 – a jelentésteremtés részben ajánlott – perc alatt
megvalósítható. A befejezését adjuk csoportjaink számára házi/követő feladatként. Ismételten hangsúlyozzuk,
hogy a játékot formai és tartalmi szempontból más csoportok fogják értékelni.
Ahhoz, hogy tudják, jó szabályokat készítettek-e, a játékot ki kell próbálniuk.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Teremtsünk a délutáni, napközis sávban egy lehetőséget tanulóinknak, amikor a nem napközisek is bent maradnak vagy bejönnek a játékot befejezni.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: kötelességteljesítés, az ismeretek kipróbálása a gyakorlatban, kooperációs és

kompromisszumot teremtő magatartásformák erősítése
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: manuális és írásbeli házi feladat elkészítése
ESZKÖZ: félkész társasjátékok

X. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

X/1.1. Ki nevet a végén?
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink szemléljék meg az FL15. képét!
Ránézésre mit lehet erről a játéktábláról „leolvasni”? Most nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudnak erről
a játékról (mert már játszottak ilyet), hanem arra, hogy ha még sohasem játszottak volna vele, mit lehetne csak
úgy, kapásból tudni a játékról.
Nagyon fontos, hogy tanulóink el tudjanak vonatkoztatni attól, amit esetlegesen a tapasztalataik során már
megtudtak. Kifejezetten arra legyünk kíváncsiak, hogy pusztán vizuálisan mit lehet megtudni?
Ha tanulóink olyan tényt mondanak, ami vizuálisan nem megítélhető (például hogy le lehet az azonos mezőn
állót szorítani), azonnal kérdezzünk rá: Lehet ezt látni?
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A megbeszélésnél egy általánosan elfogadható szempont (lásd MEGOLDÁS) szerint értékeljünk, és röviden csak
azt említsék meg a csoportok, amiben az ő megoldásaik különböznek az általánostól vagy más csoportokétól.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A tanteremben lévő játékpolcról vegyünk le játékokat, és azokat beszéljük meg.
Heterogén csoportokban vagy párokban dolgozzuk fel a feladatot.
A feladat megoldása szóbeli is lehet, nem feltétlenül kell az FL15. kérdéseire írásban válaszolniuk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: elvonatkoztatás, általánosabb kontextusba helyezés, vizuális differenciálás,
analízis, szabályalkotás
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: megbeszélés és rögzítés
ESZKÖZ: tantermi játékok

X/1.a. FELADAT

FL15.

Figyeljétek meg a játékokat!

Mit lehet ezekről a játékokról első pillantásra megállapítani?
Hányan játszhatják?
Legalább hányan?
Legfeljebb hányan?
Milyen segédeszközök kellenek a játékhoz?
Egy játékos vajon hány bábuval játszhat egyszerre?
Mi lehet itt ezekben a játékokban a legfontosabb szabály?
Mi történik vajon ezekben a játékokban, ha valakit utolérnek?
Képzeljétek el, hogy ezeknek a játékoknak elveszett a szabályleírása.
Készítsétek el a részletes leírást! A leírás minden apró részletre terjedjen ki. Például: Hogyan
lehet a játékmezőre lépni? K kezdhet? Ki a győztes?
Mi történik akkor, ha valaki játék közben hatost dob?

Játékok
MEGOLDÁS:

Legalább ketten, legfeljebb öten játszhatják.
Dobókocka, játékosonként 4 darab, játékosonként különböző színű bábu, dobókocka
szükséges.
A legfontosabb szabály: Mindenki annyit
léphet előre, ahányat dob.
Ha valakit utolérnek, annak le lehet venni a
bábuját.
A képzeletbeli szabályalkotásnál a csoportok/
párok megoldásai különbözhetnek.
Általánosságban:
– Az kezd, aki legelőször hatost dob.
– Az óramutató járásával megegyező irányban halad a játék.
– Egy játékos 4 bábuval játszhat, de csak hatos dobás esetén tehet fel új bábut. Egyszerre
több bábuval is játszhatunk.
– Ha valakit úgy érünk utol, hogy ugyanarra a
mezőre lépünk, ahol ő áll, annak levehetjük
a bábuját. Az győz, akinek mind a négy bábuja először bejut a célba.

X/1.2.
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az előző órán készített és szabadidőben befejezett játékok kiállítása és díjazása. Minden tanulónak legyen 5
darab értékelő korongja/zsetonja (ezek lehetnek a helyszínen négyszögletűre tépett apróbb papírok). Körbejárva mindenki megszemléli a játékokat, és a szerinte legötletesebb, legesztétikusabb játékra/játékokra helyezi a
zsetonját. Lehet mindet egyre, de lehet megosztani is az értékelő zsetonokat.
A pontszámok (zsetonok száma) a csoportok összpontszámához adódnak.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Lehet egy csoportnak összesen 5 zsetonja. A csoporttagok megegyeznek, hogy melyik játékra/játékokra helyezik a zsetonjaikat.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: értékelés, megfigyelés, differenciálás, elemzés, döntéshelyzetekben való vi-

selkedés, értékelés
MUNKAFORMA: egyéni/csoportos
MÓDSZEREK: értékelés
ESZKÖZ: zsetonok

X/2. Játékcsere
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

a) Csoportjaink nevét vagy jelzését helyezzük el egy „kalapban”. A csoportok képviselői húzzák ki, hogy melyik, másik csoport által készített játékkal fognak játszani; természetesen önmagukat nem húzhatják.
b) Képzeletbeli pontokkal licitálni lehet arra, hogy melyik csoport melyik játékkal játsszon. Az esztétikai versenyen eldönthetik, melyik játék tetszik neki legjobban. Legyen a csoportoknak 50 pontja, „fabatkája”, amivel
gazdálkodhatnak.
A csoportok átadják játékaikat a kipróbálóknak, udvariasan jó szórakozást kívánnak.
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JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Kiszámolókkal döntsük el, hogy melyik játékkal ki játszik.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: döntés, ítéletalkotás, értékelés
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: licitálás, játék
ESZKÖZ: fabatkák, „kalap”

XI. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

XI/1.
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Próbálják ki a játékot!
Csoportjaink olvassák el a másik csoport által készített játékleírást. Bírálják meg azt, egy-két szóból álló jegyzetet
készítsenek róla, amiben az esetleges hiányosságokat, még szükséges kiegészítési javaslatokat feljegyzik, hogy a
csoportbeszámolóig ne felejtsék el.
A játékkal kapcsolatos észrevételeiket folyamatosan rögzítsék.
A szempontok:
Érthető volt-e a leírás?
Nem voltak-e túlbonyolítottak a játékszabályok?
Nem voltak-e túl egyszerűek?
Szórakoztató volt-e a játék?
Mit javasolnátok még?
Készüljenek arra, hogy a csoportbeszámolón először el kell mondaniuk, hogy mi volt jó, és javaslatként kell
majd megfogalmazniuk a bírálatokat.
Véleményük szerint egy 1–10-ig terjedő értékelő skálán hány pontot adnának az elkészített szabályokért a másik csoportnak?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Nem okvetlen kell jegyzetet készíteniük.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: elemzés, megfigyelés, értékelés
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: játék és elemzés, jegyzetelés
ESZKÖZ: a készített játékok

XI/2. A játékok értékelése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A modulrészt a reflektálás részben is elvégezhetjük. Az áthelyezést tegyük függővé attól, hogy állunk idővel.
A feladat célját tekintve a reflektálás részbe is beilleszthető. Valósítsuk meg a céljainknak és lehetőségeinknek
leginkább megfelelő időben.
Üljünk körbe, és a csoportok mondják el értékeléseiket. Az értékelő szószóló kiválasztása véletlenszerűen történjen, hogy minden csoporttag érdelelt legyen a készülésben.
Az értékek kiemelése után az esetleges hibák tényszerű, javaslatként történő megfogalmazása.
Nehéz szóbeli feladat. Tanulóink életkori sajátosságainak megfelelő szinten azonban törekednünk kell, hogy
bírálataik, értékeléseik mindig kövessék ezt a metódust.

Játékok
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: értékelés, tényszerűség, szóbeli kifejezéskultúra
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: értékelés
ESZKÖZ: jegyzetek

XII. REFLEKTÁLÁS
XII/1. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A játékkészítés egy másik lehetőségét teremti meg a modulrész. Bár nem valószínű, hogy a feladat elvégzésére
idő marad, mindenképen érdekes, ötletadó, szabadidőben, követő feladatként végezhető.
Képeslapokból, színes bonbonos dobozokból, régi játékok kemény kartondobozának tetejéből készítsenek bonyolult rajzolatú puzzle játékot. Szabadidőben játsszanak vele!
Nagyon röviden beszéljük meg tanulóinkkal, hogy a hátoldalra hogyan érdemes felrajzolni a rajzolatot, amely
mentén szét kell vágni a puzzle-t. Mitől lesz nehéz összerakni? Minél bonyolultabb a rajzolat, minél apróbb
darabokba vágjuk, annál nehezebb az összerakás.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Kartonra készített rajzaikat, festményeiket is elkészíthetik összerakós játékként.
Egészen nagyméretű puzzle-k is készíthetők nagyobb játékos dobozok tetejéből vagy saját kartonra készített
nagyméretű alkotásaikból.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, alkalmazás
MUNKAFORMA: egyéni
MÓDSZEREK: megbeszélés, játékkészítés
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MELLÉKLETEK
FOTÓK
II/1.1. FL1.

I/1.2. FL2.

II/1.3. FL3.

Játékok

II/1.4. FL4.

II/1.5. FL5.

II/1.6. FL6.

II/1.7. FL7.
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V/1.1. és V/1.2. FL8. FL9.

V/1.3. FL10.

V/1.4. FL11.

Játékok

V/1.5. FL12.

V/1.6. FL13.
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VIII/1. FL14.

Játékok

X/1. FL15.
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X/1. FL15.

Játékok

VIII/1. (FL14.-HEZ TARTOZÓ) TANÁRI SEGÉDLET

I/3. FELADAT 1/3 K

1. szósor: fa, hegedű, ló, narancs, szemét, szék, falu, könyvtár, ajtó, halastó, kör, bélyeg, bánat, sakk
2. szósor: bokor, erdő, alma, elem, méz, város, ablak, szögletes, hajó, vidámság, foci,
füzet, lépcső, lift, fotel
3. szósor: levél, asztal, lakás, iskola, sírás, négyszög, balta, rendőr, ovis, ugrókötél,
bújócska, csősz, befőtt, zokni, malac
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4. szósor: tó, béka, gólya, hatalmas, fotel, kacagás, fele, gól, kosárlabda, úttest, vitorlás, ecset, vödör, szájkosár, fenyőfa
5. szósor: család, gyerek, mogyoró, futás, emberek, röplabda, egyenlő, kedves, unalmas, ásó, uralkodó, merőkanál, hajkefe, téglalap, árok
6. szósor: olvasókönyv, tábla, érdekes, dió, kenyér, kézilabda, oroszlán, játékvezető,
este, meleg, lufi, büdös, négyzet, mérleg, turbán
Ezeket a szósorokat nagyméretű, szétvágható kártyára kell szerkeszteni.
A) csoport
II/1.1.

FELADAT

FL1.

Olvassátok el a játék szabályait!
Készítsétek el a játékot és a hozzá tartozó játékpénzeket!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
A MÉRGES HETES
Egy játékos felrajzolja az alábbi figurát egy papírra vagy az asztalra. Mindenki kap
20 játékpénzt. Mindkét kockával egyszerre, sorban dobnak. A kidobott értéket öszszeadva a figura testrészére, mely azonos értéket mutat, rátesz a játékos egy pénzt.
Ha valaki olyan számot dob, ahol már van pénz, akkor a játékos elveheti onnan a
pénzt, nem kell fizetnie. Azonnal még egyet dobhat. Ha ismét olyan számot dob,
ami már foglalt, az azon lévő pénz is az övé lesz. Addig dobhat, amíg olyan szám
nem jön ki, amelyen nincs pénz. Lehelyezi a pénzét, és a kockákat továbbadja. Kivételt képez a fentiek alól a 7, 2 és a 12-es szám. Ha valaki egy hetest dob, le kell tennie
a pénzt, de soha nem kap nyereményt, még akkor sem, ha a figura hasán (7) már
sok pénz fekszik. A hetesre tehát csak befizetés történik.

Ha azonban valaki egy 2-t vagy 12-t dob, minden pénzt elvehet, mely a hetesen, valamint az összes többi mezőn van, kivéve az ellentétest, tehát egy 2-es kidobása esetén a
12-t, egy 12-es kidobása esetén a 2-t. Ha valaki úgy dobja ki a 2-t vagy a 12-t, hogy a hason
nincs semmi pénz, akkor minden számra köteles egy pénzt rakni. Tehát 11 pénzt veszít.
Akkor van vége, ha valakinek nincs több pénze.

Játékok

B) csoport
II/1.2. FELADAT

FL2.

Olvassátok el a játék szabályait!
Készítsétek el a játékot és a hozzá tartozó játékpénzeket!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
PÓK
Minden résztvevő kap 20 játékpénzt, és felrajzolja egy darab papírra az alábbi figurát,
melyről a 7-es hiányzik. Minden játékos addig dob felváltva két kockával, amíg a kidobott
szám, illetve érték a saját pókjáról lehúzható. Ha egy hetest dob, akkor a pók hasába csinál
egy vonalat, és továbbadja a kockákat. Ha egy már áthúzott számot dob, minden játékosnak fizet egy pénzt, de kap is mindenkitől egy pénzt minden vonalért, amit a pók hasába
húzott. A játék megy tovább, amíg minden játékosnál az egész pók át nincs húzva.

C) csoport
II/1.3.

FELADAT

FL3.

Olvassátok el a játék szabályait!
Készítsétek el a játékot és a hozzá tartozó játékpénzeket!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
TEHÉNFAROK
Minden játékos 21 játékpénzt rak maga elé úgy, ahogy a képen látható. Utána sorban dobnak, és mindenki a kidobott számnak megfelelő pénzdarabot leveszi a saját tehénfarkából.
Ha olyan számot dob valaki, amennyi már nincs, semmit nem kap. Ha olyan számot dob
valaki, amennyi már nincs az ő tehénfarkán, akkor a tőle jobbra ülő játékosét elveheti. Ha
senkinek nincs annyi az asztalon, elveszti ezt a dobást. Akinek először leépül a tehénfarka,
az a győztes. Ő kapja az összes többinél lévő tehénfarok-maradék pénzeket.
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D) csoport
II/1.4.

FELADAT

FL4.

Olvassátok el a játék szabályait!
Készítsétek el a játékot és a hozzá tartozó játékpénzeket!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
ZEPPELIN
A játékosok egy rajzlapra rárajzolják az alábbi rajzot. Minden játékos kap 6 játékpénzt. Ha valaki 1 és 5 közötti számot dob, rátesz egy pénzt a megfelelő mezőre. Ha
már van ott pénz, azt bekasszírozhatja. A gondolába (6-os mező) csak betenni lehet
a pénzt, kasszírozni onnan nem. Ezeket a pénzeket az a játékos kapja, aki utoljára
marad, ha már a többiek minden pénzüket elvesztették. Ő kapja a Zeppelin többi
mezőjén álló pénzeket is.

E) csoport
II/1.5.

FELADAT FL5.

Olvassátok el a játék szabályait!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
BOGÁR
Minden játékos vesz egy papírt, melyre a játék folyamán megrajzolja a saját bogarát.
Minden játékos sorban egyszer dob, de csak akkor kezdhet, ha egyest dob. Ezért
megrajzolhatja a bogár hasát. A következő körökben tovább rajzolhatja a bogarát,
tetszés szerinti sorrendben, de csak megadott számok dobása esetén kezdheti a testrészek rajzolását. Egy kettessel rajzolja a fejét, egy hármassal egy szarvat (de ehhez
már meg kell a fejnek lennie), négyessel egy elülső lábat, ötössel a farkát, egy-egy hatossal a többi lábait egyenként. Az nyer, aki legelőször meg tudja rajzolni a bogarát.

Játékok

F) csoport
II/1.6.

FELADAT

FL6.

Olvassátok el a játék szabályait!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
FENYŐ
Minden játékos kap 12 gyufaszálat. Három kockával dobunk. Csak az egyesnek van
jelentősége. Ha egyest dobunk, lehet kezdeni a fenyőfát felépíteni. Még egyet lehet
azonban dobni. Ha valaki egy dobással kettő, illetve három egyest dob, akkor két, illetve három pálcikát rakhat le. Ha például már csak egy pálcika hiányzik a fenyőből,
és a játékos két vagy három egyest dob, akkor saját magát kell kifosztania. A játékos
ugyan lerakja az utolsó pálcikát, de a második, illetve a harmadik egyesért egy-egy
pálcikát le kell vennie. Aki legelőször felépíti a fenyőjét, az a győztes.

G) csoport
II/1.7.

FELADAT

FL7.

Olvassátok el a játék szabályait!
Játsszatok le a szabályok alapján egy partit!
DISZNÓ
Mindenkinek van papírja, ceruzája, és három kockával dob. Minden kidobott egyesért egy részt rajzolhat a disznóból. Először a pofarészt, azután a testét és utána
tetszés szerinti sorrendben a farkincáját, száját, szemét stb. Az orrát, füleit, első és
hátsó lábait csak akkor szabad megrajzolni, ha egyszerre minimum két egyest dobnak. Mindenki addig dobhat, amíg nem sikerül egy egyest sem dobni. Utána a következő játékos jön sorra. Aki először megrajzolja malacát, az nyer, de a kört először
még befejezik, így kettő, három vagy akár több győztes is adódik.
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A) csoport
V/1.1.

FELADAT

FL8.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
Játsszatok egy partit!
MALOM
A malomjáték az egyik legismertebb, legszórakoztatóbb játék 2 személy számára.
Ehhez egy játéktábla, 9 fehér és 9 fekete kő tartozik. (Lehet piros és fehér korong is.)
Egyik játékosé a fehér kövekkel, a másiké a feketékkel játszik. A játék célja az, hogy
úgy helyezzék le a köveket, hogy malmot kapjanak. Egy malom 3 egyszínű kőből
áll egy irányban a felrajzolt pontokon. Ha sikerül malmot csinálni, le lehet venni egy
követ az ellenfél kövei közül. Felváltva lehet a köveket a táblára tenni, egy fekete
után egy fehéret.
Ha minden kő a táblára került, kezdődik a tologatás. Ez előre, oldalt és hátra történhet, egy pontonként, malom kialakítására, illetve az ellenfél részéről ennek megakadályozására törekedve. Ha kész egy malom, akkor le lehet venni a másikéból egy
követ, lehetőleg olyat, amely akadályoz. A következő tolásnál lehetőleg ki kell nyitni
a malmot, amikor a játékosok oldalt, hátra vagy előre tolják a köveiket. Amikor a játékos újra sorra kerül, bezárja a malmot, és akkor újból leveheti az ellenfél egy újabb
kövét.
Nagyobb jártasság esetén két malmot is lehet egymás mellett kialakítani úgy, hogy
amikor kinyitjuk az egyik malmot, azzal a másikat becsukjuk, és így az ellenfélnek
mindjárt két kövét is levettük. Ilyenkor azt mondjuk „csiki-csuki”. Ha az ellenfélnek
már minden kövét leszedtük, amely nincs malomban, akkor levehetünk a malmából is. Amikor egy játékosnak csak 3 köve marad, akkor ugrálhat, azaz bármelyik
kővel oda ugorhat, ahol szabad hely van.
Az, aki az ellenfél összes kövét kettő kivételével le tudta szedni, az a győztes.

Játékok

B) csoport
V/1.2.

FELADAT

FL9.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. Olvassátok el az FL8.
játékleírást is!
Játsszatok egy partit!
DOBÓMALOM
Minden játékos kap 9 követ (9 fehér és fekete kő, de akár piros és kék korong is lehet), továbbá 3 dobókockára van szükség. Felváltva tesznek, a normál szabályok szerint, azzal a kivétellel, hogy mielőtt tennének, dobnak mindhárom kockával egyet.
Ha a játékos egy 4-et, egy 5-öt és egy 6-ot, vagy két 2-t és egy 5-öt, vagy két 3-at és
egy 6-ot, vagy két 1-et és egy 4-et dob, levehet az ellenfél malmából – ha már van
– egy követ és a magáét felteheti. Ha ezzel a kővel bezárja egy saját malmát, akkor
még egy további malomkövet levehet. Más dobásnál mindig csak egy követ lehet
feltenni. Ha már minden kő felkerült, akkor többet nem dobnak. Utána a normál
szabályok szerint megy a játék.
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C) csoport
V/1.3.

FELADAT

FL10.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. Olvassátok el az FL8.
játékleírást is!
Játsszatok egy partit!
UGRÓMALOM
Minden játékosnak 3 (különböző színű) köve van. A képen látható módon rátesszük
a táblára. A játékosok váltakozva ugrálnak a szabad mezőkre egy kővel mindaddig,
amíg egyiknek malmot sikerül kialakítania. Akinek ez sikerül, az lesz a győztes.

Játékok

D) csoport
V/1.4.

FELADAT

FL11.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. Olvassátok el az FL8.
játékleírást is!
Játsszatok egy partit!
KERESZTMALOM
Minden játékosnak 6 köve van, melyeket a képen látható módon felraknak a táblára. Felváltva, egy-egy követ másik mezőre húznak. Aki először csinál malmot, az a
győztes.
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E) csoport
V/1.5.

FELADAT

FL12.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. Olvassátok el az FL8.
játékleírást is!
Játsszatok egy partit!
HAJTÓVADÁSZAT
Fehérnek 3 köve, feketének ezzel szemben 7 van (piros-kék korongokkal is játszható
a játék). Feketének meg kell próbálnia úgy tologatni mezőről mezőre a köveit, hogy
malmot tudjon csinálni, de az indulásnál meglévő malmok ehhez nem számíthatók.
A fehérnek ugrásokkal meg kell próbálnia ezt megakadályozni. Ha feketének 15 húzáson belül sikerül malmot csinálnia, akkor ő a győztes. Ellenkező esetben fehér nyer.

Játékok

F) csoport
V/1.6.

FELADAT

FL13.

Olvassátok el a játékleírást!
A képen látható rajz alapján készítsétek el a játéktáblát rajzlapra!
A játékhoz ismernetek kell az eredeti malomjáték szabályait is. Olvassátok el az FL8.
játékleírást is!
Játsszatok egy partit!
KISMALOM
Az eredeti malomjáték szabályai szerint játsszuk! A játéktábla azonban jelentősen
egyszerűbb. Minden játékos kap 3 követ, amely az egyik játékosnál fehér, a másiknál
fekete színű. Pontosan úgy, mint más malomjátékoknál, gondolkodni kell, hogyan
helyezzük el köveinket. A feladat azért nehéz, mert most csak 3 kövünk van.

VIII/1

FELADAT

FL14.

KÉSZÍTSETEK TÁRSASJÁTÉKOT!
Először készítsetek egy 100 mezőből álló hálót!
1. lépés: 1 A/3-as rajzlapot vonalazzatok meg úgy keresztben, hogy az egyenes vonalzótokkal húztok a lap tetején egy vonalat, amely átszeli a rajzlapot! A vonalzótok
alsó szélénél is húzzátok meg a vonalat. Ezzel a módszerrel készítsetek 10 vonalzószélességű sort!
2. Most függőlegesen fektessétek a vonalzót a vízszintesen már megcsíkozott rajzlap bal oldali szélére!
3. A vonalzó mindkét oldalán húzzatok egy-egy vonalat. Ezzel a módszerrel készítsetek 10 vonalzószélességű sort!
4. Ha jól dolgoztatok, most egy 100 mezőből álló hálótok van.
5. A megvonalazott papírt vágjátok körbe úgy, hogy csak ez a 100 mező maradjon rajta!
Most színezzétek ki a mezőket!
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6. A mezőket felváltva színezzétek be, két különböző, viszonylag halvány színnel.
Most a számozás következik.
7. Minden mezőbe írjatok egy számot! A számozást a bal felső sarokban a 100-as
számmal kezdjétek!
8. Írjátok be a számokat az első sorba 91-ig, és – spirálban haladva – a második sor
jobb szélén folytassátok a számozást, egészen bal széléig írjátok tovább a számokat
81-ig! A bal szélen forduljatok át a harmadik sorba! A harmadik sor végén ismét jobb
szélen forduljatok a számozással!
Ha jól végeztétek a számozást, a bal felső négyzetben a 100-as szám lesz, a legalsó
jobb széli négyzetben pedig a 10-es szám.
Most a társasjáték figuráit rajzoljuk meg!
9. A játékmezőn szórjatok el gonosz és kedves szimbólumokat. Legalább 12 darabot.
Lehet úgy, hogy 6 gonosz figura van és 6 jó. De lehet az arány más is. Lehet, hogy ti
gonosz figurákból akartok kevesebbet és a jókból többet. Vagy fordítva?
10. Most a társasjáték mezőin ferdén, keresztben rajzoljatok 10 létrát. Például az
egyik létra érjen a 49-es mező közepétől a 67-es mező közepéig. Egy másik érjen a
22-es mező közepétől a 37-es mező közepéig! A többit ti találjátok ki! Színezzétek ki
a létrákat!
11. Most rajzoljatok a társasjáték mezőire hosszú kígyókat! Például az egyik kígyó
feje legyen a 93-as mező közepén, a teste kanyarogjon, farka érjen le a 45-ös mező
közepébe. Rajzoljatok legalább hat ilyen kígyót. Nem baj, ha áttekeregnek a létrás
mezőkön. A kígyók színesek legyenek!
További díszítések is lehetnek.
12. Lehet például 3-4 pénztárca. Lehet még 3-4 pohár szívószállal.
Most alkossátok meg a társasjáték szabályait ti magatok!
Ez egy dobókockával, gyerekenként 4 bábuval és valamennyi – általatok kitalált
mennyiségű – játékpénzzel játszható játék lesz. Alkossatok szabályt: mi legyen a
létrákra lépők jutalma vagy büntetése?
Mi történjen azzal a játékossal, aki a kígyó fejére lép? Milyen szabály vonatkozzon
arra, aki pénztárcás mezőre lép?
Milyen szabály vonatkozzon arra, aki szívószálas pohárral díszített mezőre lép? Pihenjen ott egy kicsit? Vagy fizessen a limonádéért?
Mi legyen a funkciója a gonosz és kedves figuráknak?
Ki győzhet ebben a játékban?
Értékelés
A játékok egy szépségversenyen is részt vesznek majd, ne kapkodjátok el, ne csak
jó, hanem szép is legyen!
JÓ TANÁCS!
Először mindig tervezzetek!
Gondoljátok át a részfeladatot!
Az ujjatokkal rajzoljátok le a körvonalakat!
Nagyon, nagyon halványan ceruzával tervezzétek meg a rajzokat!
Beszéljétek meg a színezést!
Csak ezután készítsétek el a részleteket!

Játékok

X/1.

FELADAT

FL15.

Figyeljétek meg a játékokat!
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1. Mit lehet ezekről a játékokról első pillantásra megállapítani?
Hányan játszhatják?
Legalább hányan?
Legfeljebb hányan?
Milyen segédeszközök kellenek a játékhoz?
......................................................................................................................................................
Egy játékos vajon hány bábuval játszhat egyszerre?
......................................................................................................................................................
Mi lehet itt ezekben a játékokban a legfontosabb szabály?
......................................................................................................................................................

Játékok

Mi történik vajon ezekben a játékokban, ha valakit utolérnek?
......................................................................................................................................................
2. Képzeljétek el, hogy ezeknek a játékoknak elveszett a szabályleírása.
Készítsétek el a részletes leírást!
A leírás minden apró részletre terjedjen ki!
Például: Hogyan lehet a játékmezőre lépni? K kezdhet? Ki a győztes? Mi történik
akkor, ha valaki játék közben hatost dob?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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A POSTA
KÉSZÍTETTE:

Székely Balázsné

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

A posta szolgáltatásainak feldolgozása zömében szövegértést
fejlesztő feladatokba építve. A postai szolgáltatások igénybevétele
mindennapjaink része. Mégis a felnőtt lakosság jelentős hányada
a legegyszerűbb postai nyomtatványok kitöltésével sem boldogul. A modul az életre való felkészülés és a hétköznapokon nem
irodalmi szövegként elénk kerülő olvasmányaink/szövegeink
értelmezését gyakoroltatja és a megszerzett ismeretek gyakorlati
alkalmazását segíti.
A modulban a legfontosabb „elméleti” jellegű tudnivalókat alászínezéssel jelöltük. Ezeket tanulóinknak nem kell szabályként
megtanulniuk, az alászínezés inkább csak az ismeret fontosságát
hangsúlyozza.

AJÁNLOTT IDŐKERET
KOROSZTÁLY
MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI

2x45 perc
4. évfolyam
Életvitel és életpálya-építés
Verbálisan kódolt és vizuálisan megjelenített információk elemzése, megszerzett ismeretek integrálása és transzferálása analóg
feladatokba. Tömörítés, lényeglátás. Szakkifejezések tanulása.
Kooperációban végzett munka. A csoportnormákhoz való alkalmazkodás és feladatmegoldási technikák alapozása.
KOGNITÍV KOMPETENCIÁK:

Analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése, a rész és egész
viszony meglátása, analógiák létrehozása, egyediség, különbözőség differenciálása. Rendszerező gondolkodás fejlesztése.
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK:

Kommunikációs készségek, tudatos tervezés és kivitelezés.

A posta

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A posta modulnál különösen fontos, hogy a modulban felsorakoztatott feladatok között válogassunk. A modul
igyekszik a postai szolgáltatásokról átfogó képet adni, de nem azért, hogy a teljes szolgáltatást megismerjék a
tanulóink, hanem azért, hogy az egyes feladatok közül tanulóink érdeklődésének megfelelően válogathassunk.
Az egyes feladatok második felében is általában olyan ismeretek vannak, amelyek a posta alapszolgáltatásait
meghaladó, különleges, kiegészítő szolgáltatásokról szólnak. Ezeket a feladatrészeket csak nagy körültekintéssel, a tanulóink igényeihez és képességeihez igazítva dolgoztassuk fel. Érdeklődő, jó képességű tanulóink differenciáló feladatai lehetnek, ha az óravezetés és tanulóink képességei és érdeklődésének hiánya úgy kívánja,
hagyjuk ki azokat a megoldások közül.
A jelentésteremtésben szereplő modulrészekre és feladatokra általában és konkrétan is fokozottan vonatkozik, hogy nem kell mindet elvégezni. Válogassunk azok közül. Pl. lehetséges, hogy osztályunk jártas a levélcímzésben, ez estben ezt a részt semmiképpen ne vegyük be az elvégzendő feladatok közé.
Természetesen tanulóink tűrőképessége is határt szab a feladatok végzésének, más feladatokat pedagógusként érezhetünk nehéznek, feleslegesnek. A modul igyekszik a postai szolgáltatásokat a teljesség igényével
feltárni, de ez nem jelenti azt, hogy úgy is kell megvalósítani.
Szorítkozzunk a legszükségesebbekre, vagy akár a kuriózumokra/ritka szolgáltatásfajtákra.
Az ismeretek folyamatos gyakorlására ad lehetőséget, ha más városokban, falvakban élő gyerekkel veszik
fel tanulóink a kapcsolatot (természetesen a segítségünkkel), és rendszeresen küldenek egymásnak leveleket,
ajánlott küldeményeket, csomagokat. Ez szervező és mindennapi munkánkat nehezíti, kiterjeszti, de mindenképpen megéri a fáradságot, hiszen gyakran találkozunk olyan felnőttekkel a postán, akik ezeknek a nyomtatványoknak a kitöltését nem tudták megtanulni és megérteni. Nem lehet elég sokszor gyakorolni ezeket az
ismereteket, viszont ezeknek az ismereteknek a tanítását elég nehéz szórakoztatóvá, érdekessé tenni. A postai nyomtatványok és ismertetők sem éppen szórakoztatóak, nagyon is nehezek, tele vannak szakszavakkal,
nyakatekert „hivatalos” kifejezésekkel (talán nem is véletlen, hogy sokan felnőttként sem tudnak megbirkózni
velük). Feltétlen szükséges a nehéz kifejezések magyarázatára létrehozott futárszolgálat, amelyen keresztül folyamatosan segíthetjük a gyerekek munkáját.
Jó, ha a modult egy postalátogatással tudjuk összekapcsolni. A postalátogatás szintén nem szórakoztató tanulóink számára. Igyekezzünk azt aktualizálni. Például remek alkalom arra, hogy más településeken élő gyerekek
számára írt leveleiket, esetleg ajánlott küldeményben ajándékaikat, kis csomagjaikat személyesen feladhassák
(vagy például arra, hogy a következő levélfeladáshoz postakész borítékot vásároljanak). A küldemények feladását és a vásárlásokat is „egyedül” intézzék.
Ilyen alkalommal hozzanak magukkal néhány postai szórólapot, amelynek szövegértő feladatként való feldolgozását bármelyik, a tankönyvben szereplő feladat helyett és mintájára végezhetik.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

I/1.a. Rövid üzeneteket írunk
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink fogalmazzanak rövid üzenetet, amelyben barátjuknak, barátnőjüknek üzennek, lemondanak egy
találkozót. Játszani hívják társukat. Rövid üzenetet hagynak szüleiknek. Üzenetet hagynak testvérüknek, hogy
rakodja el a játékokat stb. Törekedjenek humoros, frappáns, egyéni nyelvezetet és szlengeket használó üzenetek írására. Írási-helyesírási nehézségekkel küzdő tanítványaink is nyugodtan végezzék el a feladatot, hiszen
rövid üzenetek írására ők is kényszerülhetnek a hétköznapokban, az elbírálás és értékelés módja legyen egyénre szabott.
Ha csoportban dolgozunk, akkor a csoportok, ha frontálisan, akkor önként vállalkozó tanulók olvassák fel üzeneteiket.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladat csoportmunkában is elvégezhető. Ebben az esetben csoportjaink választanak a lehetőségek közül, és
közösen fogalmaznak egy vagy akár több üzenetet is.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: lényegkiemelés, írásbeli szövegalkotás, humorérzék
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: egyéni/csoportos
MÓDSZEREK: fogalmazás
ESZKÖZ: papír, íróeszköz

I/1.1. FELADAT

FL1.

Válassz a feladatok közül!
Írj rövid üzeneteket egy papírra!
1. Hívd játszani a barátodat, barátnődet délutánra a játszótérre!
2. Értesítsd édesanyádat, hogy levitted a kutyát sétálni, és kicsit lenn maradsz a téren a barátaiddal traccsolni!
3. Írd meg a focicsapatotok tagjainak, hogy a focimeccs mikor lesz!
4. Hívd a lányokat drukkolni a focimeccsetekre!
5. Hívd meg a fiúkat a születésnapi ünnepségedre!
6. Ha szeretnél egy fiúval vagy lánnyal moziba menni, írd meg neki pár sorban!
7. Írj a testvérednek, hogy mire hazaérsz, rakja el a játékokat, mert különben…!
8. Találj ki egy szituációt, amelyben te rövid üzenetet írnál!

I/1.2. Rövid sms-üzeneteket írunk
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóinkat osszuk két csoportra aszerint, hogy van mobiltelefonjuk vagy nincs. A mobiltelefonosok küldjenek
egymás telefonjaira rövid, lényegre törő üzeneteket, illetve telefonnal nem rendelkező társaiknak mutassanak

A posta
meg néhány publikus üzenetet.
A másik csoport az I/1.3. feladatban található rövid üzeneteket olvasgatja és válogatja szét.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Azok, akiknek nincs mobiltelefonjuk, párokba rendeződhetnek a telefontulajdonosokkal, és együtt olvasgatják
az üzeneteket.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: A mobiltelefonok üzeneteinek olvasgatása a tördeltség, az ékezethiány, a

„spórolós” fogalmazás miatt nem is mindig egyszerű. Gyakoroljuk ezt egy kicsit.
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni adottságok szerint
MUNKAFORMA: egyéni/páros
MÓDSZEREK: sms-üzenetek írása, válogatás, csoportosítás
ESZKÖZ: mobiltelefon

I/1.2. FELADAT FL2.
Küldjetek egymás mobiltelefonjára rövid üzeneteket!
Választhattok az alábbi témák közül.
1. Találkozóra hívjátok egymást.
2. Felhívjátok a társatok figyelmét valamire, pl. ne felejtse el megnézni a tévében a…
3. Születés- vagy névnapi bulira hívjátok.
4. Elkülditek egymásnak a matek házi feladat megoldását.
5. Ti magatok is találjatok ki szituációkat, amelyben üzenetet küldtök!

I/1.3. Rövid, írásos üzeneteket kaptunk
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A feladatban feldolgozásra kerülő rövid, gyakorta tréfás üzenetek a valóságból merítenek.
Hagyjuk, hogy tanítványaink alkalmi csoportokba, párokba verődve olvassák ezeket, és találgassák, ki írhatta
ezeket. A szövegkörnyezetből egyébként egyértelműen kiderül a „feladó”. A feladat könnyű.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Ne alkalmi, hanem heterogén párokban vagy csoportokban oldják meg a feladatot.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: mindennapi szövegek értelmezése.
MUNKAFORMA: páros/csoportos
MÓDSZEREK: olvasás, szövegfeldolgozás, válaszadás
ESZKÖZ: FL3.
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I/1.3. FELADAT

FL3.

Ki írhatta a következő üzeneteket, értesítéseket?
Írjátok a vonalakra a feladót!
1.

A posta
2. Tisztelt Lakótársak!
2007. 02. 14. 16 órától vízóra-ellenőrzést és -leolvasást végzünk. Kérjük a lakásba való bejutást
biztosítsák!
3. Tisztelt Lakó!
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy közösköltség-befizetési kötelezettségét ebben a
hónapban is elmulasztotta! Kérjük az e havi és az elmaradt tartozások befizetését!
4. Tisztelt lakók! Megkérjük Önöket, hogy a tavaszi zöldborsó kifosztott héját ne a vécén húzzák
le, a csemege főtt kukorica levét viszont ne a szeméttároló aknájába öntsék be!
5. Drága kisfiam!
Bizonyára tapasztaltad, ahogy jöttél hazafelé, esik az eső. Légy oly bátyám egyszer az életben,
és töröld le a sáros cipődet, mielőtt bejössz a lakásba, mert kitakarítottam, tudod, hogy jönnek
nagyanyádék, azt is tudod, milyen háklis, szeretném, ha nem trappolnál végig a lakáson sáros
lábbal.
6. Lementem a boltba helyetted! Megkérlek, hogy ne foglald el az internetet, mondván, hogy te
jöttél meg előbb, mert keservesen megbánod!
7. Vidd le a kutyát, etesd meg a papagájt, szaladj le a boltba, a szokásost kell venni, és rakj végre
rendet a szobádban!!!!!!!!!!!!!!!!!
8. Kedves Szüleim! Az igazi nagy elme nem rendet rak, hanem uralkodik a káosz felett.
9. Egyetlenem! A hosszú élet titka, ha elkerülöd a hűtőszekrényt! Egyrészt mert aki sokat
eszik, elhízik, s a kövérek hamarabb halnak, másrész ha megint mindent kieszel belőle, mire
megjövök, kitekerem a nyakad!
10. Kicsikém! Kértelek, hogy porszívózz ki! Ne feledd a porzsákot cserélni!
11. Nyuszó! Mire hazaértem, a kutya megette a jobb szandálodat, így délután nem tudod felvenni. Vedd fel a lakkcipődet, nem baj, ha kicsit szorít, bírd ki!
12. Vakarcs! Nincs saját mobilod? Miért nem arról telefonálsz? Ha még egyszer az életben az
enyémről hívsz valakit, megetetem veled a saját telefonod.
13. Elmentem edzésre, a matek sajna fa lett, olyan hülye példák voltak, nem én tehetek róla.

I/3. FL3. MEGOLDÁS:

Az üzeneteket az önkormányzat (1.), házgondnokok, közös képviselők (1, 3, 4), a vízművek
(2), anyák, szülők, testvérek, gyerekek (5–10.)
írták.

I/2. Beszélgetés
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Mi a különbség a postai szolgáltatások és az előzőekben elemzett üzenetek között? Milyen esetekben, szituációkban kell és lehet (érdemes) a postai szolgáltatásokat igénybe venni?
Az FL3.-as feladatban szereplő értesítések, üzenetek közül melyiket lehetett volna elküldeni levélben is? Vajon
miért nem levélben küldték?
Régen hogyan továbbították az emberek a híreket és az üzeneteket?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Csoportokban, párokban, egyénileg gyűjtsék ki az FL3.-ból azokat az üzeneteket, amelyeket postán is el lehetett
volna küldeni.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK:, transzferálás, általánosítás
MUNKAFORMA: frontális, csoportos
MÓDSZEREK: beszélgetés, válogatás, csoportosítás
ESZKÖZ: FL3.
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I/2. MEGOLDÁS
A FL3./1–4. üzeneteit el lehetett volna küldeni levélben is.
Házak kapujára, villanyoszlopokra, hirdetőtáblákra kiszögezve egyszerűbb és olcsóbb.

II. JELENTÉSTEREMTÉS
II/1. Borítékcímzés
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Postai nyomtatványok segítségével kell megcímezniük tanulóinknak a borítékot. A legjobb, ha a tanítási órára
minden tanulónak gondoskodunk egy borítékról. Borítékot valószínű már címeztek tanítványaink, az újdonság
a feladatban az, hogy a postai szórólapokon szereplő kitöltési útmutatót itt olvasásértő feladatként használjuk.
Az olvasás megértésének bizonyítéka a jól megcímzett boríték és az FL4. jó megoldása.
A feladat elvégzését, a boríték megcímzését mindenképpen egyéni munkában javasoljuk, hiszen ez a tudás nagyon fontos része az életünknek, és sajnos mindennapos tapasztalat, hogy sokan még felnőtt fejjel sem tudják.
Olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak nyújtsunk egyéni segítséget vagy egy kisebb csoportban
külön oldjuk meg velük (irányítottan) a címzést.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Az FL4. 2–5 részeit a tanulók páros munkában is megoldhatják.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegfeldolgozás, ismeretek gyakorlati alkalmazása
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: egyéni, páros
MÓDSZEREK: címzés, feladatmegoldás
ESZKÖZ: borítékok

II/1. FELADAT FL4.
Nézzétek meg a postai nyomtatványokról készült képeket!
1. A nyomtatványokon lévő segítség felhasználásával címezzétek meg szabályosan a borítékot!

A posta

2. Mit jelent az a mondat: A címzett figyelemre méltó!
Húzzátok alá!
Jól kell megcímezni a borítékot!
Jól meg kell nézni, hogy ki a címzett!
Ez egy reklámmondat.
A posta számára minden címzett fontos.
A posta számára minden ügyfél fontos.
3. Jelöljétek be azt a sávot a borítékon, amit üresen kell hagyni a postai kód számára!
4. Keressétek ki a szövegből, hol helyezzük el a címzést!
Hol kell feltüntetni a feladót?
Hová kell írni az irányítószámot, ill. a postafiók számát?
5. Mit jelent az, hogy postafiók?
6. Mi történik azzal a levéllel, aminek nem találják a címzettjét?
7. Elemezzétek azt a szót, hogy kézbesítő. Vajon mit jelent ez a szó?
Nézzétek meg értelmező szótárban, szókincstárban!
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II/1. FL4. MEGOLDÁS:

Ez egy reklámmondat!
A posta számára minden ügyfél fontos, hiszen
mindenki lehet címzett.
A boríték alsó üres sávja.
Címzett: A boríték alsó harmada, jobb oldal.
Feladó: Bal felső sarok.
Irányítószám: Címzett alá.
Postafiók: Az utcanév és a házszám helyére.
A postafiókos címzéssel érkező leveleket egy
adott postahivatalban, egy gyűjtőszekrényben gyűjtik nem viszik ki a levelet a helyszínre. (Általában cégeknek van ilyen.) Egy alkalmazott a cégtől naponta egyszer elviszi a beérkezett leveleket.
Ha a feladó helyesen töltötte ki a borítékot,
a posta a nem kézbesíthető leveleket visszaküldi a feladónak.
Kézbesítő: Kézbeadó
Kézbesítő: levélhordó, postás, kihordó,
csomag-, távirat-, sürgönykihordó, küldönc,
kifutó, árukihordó.

II/2. A posta külön szolgáltatásai, ajánlott küldemények
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A fiúknak és a lányoknak külön-külön kis szituációval próbáljuk érzékeltetni az ajánlott küldemény feladásának indokait.
Tanulóink végezzék el az FL5.-ben leírt lépésekben a nyomtatvány kitöltését.
A feladat elvégzését, a nyomtatvány kitöltését egyéni munkában javasoljuk, hiszen ez a tudás nagyon fontos
része az életünknek, és sajnos mindennapos tapasztalat, hogy sokan még felnőtt fejjel sem tudják. Olvasási és
írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak nyújtsunk egyéni segítséget vagy egy kisebb csoportban külön oldjuk
meg velük (irányítottan) a kitöltést.
A 4. részfeladattól kezdve adjunk lehetőséget arra, hogy csak jó képességű, érdeklődő tanulóink dolgozzanak
tovább a feladatlapon.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladatot esetleg heterogén párokban is végezhetjük.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegértelmezés, alkalmazás, integrálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: egyéni, páros
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, nyomtatvány kitöltése
ESZKÖZ: FL5.

A posta

II/2. FELADAT FL5.
1. Lányok feladata
Kedvenc, más városban lakó barátnőd és te is szalvétát gyűjtötök. Most egy egészen ritka, szép
szalvétát szeretnél neki küldeni, amelyre egy étteremben kedvenc színészetek is ráírta a nevét,
de nem szeretnéd, ha a levél, amiben küldöd, véletlenül elkallódna. Mi a megoldás?
2. Fiúk feladata
Magyarországon járt kedvenc brazil focicsapatotok. Hosszas sorban állás után sikerült két autogramot szerezned magától a legjobb brazil futballistától. Most az egyiket szeretnéd elküldeni
más városban lakó barátodnak, de nem szeretnéd, ha a levél, amiben küldöd, elkallódna. Mi a
megoldás?
Ajánlott levelet akkor küldünk, ha azt akarjuk, hogy leveleink véletlenül se vesszenek el a kézbesítés során, akinek címezzük, az mindenképpen megkapja.
Ahhoz, hogy ajánlott levelet küldjünk, ki kell tölteni ezt a nyomtatványt a postán.
Az alábbi nyomtatvánnyal a posta elismeri, hogy a levelet a feladótól átvette.
A posta ezeket a leveleket csak akkor adja át a címzettnek, ha az elismeri aláírásával, hogy átvette.
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3. Gondosan olvass el mindent!
Melyik részt kell kitölteni a levél feladójának?
Mi a neve ennek a nyomtatványnak?
Töltsd ki a kért adatokat!
4. Kérsz-e valamilyen különleges szolgáltatást a leveledhez?
Nézd meg a zöld mező jobb szélén, milyen lehetőségeket kínálnak!
Tegyél egy X-et abba a kis négyzetbe, amelyik szolgáltatást igénybe veszed!
Természetesen ezekért külön fizetned kell.

Saját kézbe: Azt jelenti, hogy a posta csak a címzettnek adja át a küldeményt.

Postai lezárás: A posta a különleges küldeményeket fémzárral, zárópecséttel zárja le.

Prioritáte – elsőbbségi küldemény: Gyorsan, a feladást követő napon megkapja a címzett.
Ha más országban lakik a címzett, és szeretnénk, hogy a levelünk hamar odaérjen.
Értéknyilvánítás:
Biztos, ami biztos. Ha olyan levelet adsz postára, amiben értékes dolgot is elhelyeztél, jelöld Xszel, és írd oda az értéket is. Ha valami okból a leveled és a benne lévő értékes dolog megsérül,
a posta a károdat megtéríti.
Térítvény:
A posta értesít, hogy a címzett a leveledet megkapta. Ha szeretnél visszaigazolást a leveledről,
X-szel jelöld!

II/3. A posta külön kényelmi szolgáltatásai
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A posta néhány kényelmi szolgáltatásáról is ejtsünk néhány szót tanulóinkkal, annál is inkább, mert ezek a
szolgáltatások egyre elterjedtebbek és kedveltebbek. A feladatot alternatív lehetőségként kezeljük. Ha tudjuk
aktualizálni (pl. levelet adunk fel más településen élő gyerekeknek), csak akkor érdemes elvégezni.
Az FL6. megoldását heterogén párokban javasoljuk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, analóg gondolkodás és általánosítás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: páros
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, képolvasás
ESZKÖZ: FL6.

A posta

II/3 FELADAT FL6.
Nézd meg ezeket a borítékokat!
Postakész borítékok:

Ha ezeket a borítékokat megvásárolod, és később ajánlott, elsőbbségi vagy sima levelet akarsz
feladni, el sem kell menned a postára, csak bedobod a postaládába a megfelelő borítékban a küldeményedet, és a posta különleges szolgáltatással viszi el a címzetthez, ajánlott vagy elsőbbségi
levélként.
1. Olvasd le a borítékokról, hogy melyik mire való!
Zöld boríték:
Rózsaszín boríték:
Kék jelzésekkel ellátott boríték:
Mind a három borítékon olvasható, hogy: A boríték ára a szolgáltatás díját is tartalmazza.
Mit jelent ez szerinted?
2. Nézd meg ezen a számlán, mennyit kellett az egyes borítékokért fizetni!
PRE_PAID előjelzéssel megtalálod ezeket.

Mennyibe került a sima boríték?
Mennyibe került az elsőbbségi boríték?
Mennyibe került az ajánlott boríték?
Miért jó az, ha el sem kell menned a postára?
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II/3. FL6. MEGOLDÁS:

1. Zöld boríték: sima, belföldi boríték
Rózsaszín boríték: ajánlott levél boríték
Kék jelzéssel ellátott boríték: elsőbbségi szolgáltatás
2. Sima boríték ára: 72 Ft
Elsőbbségi boríték ára: 110 Ft
Ajánlott boríték ára: 252 Ft

II/4. Képeslap
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Címeztessük meg a képeslapot, és tanulóink írjanak, fogalmazzanak néhány üdvözlő szót.
Beszélgetés: Mikor, milyen alkalmakkor szoktunk képeslapot küldeni?
Mikor milyen képeslapot illik küldeni?
Mit kell, lehet, érdemes a képeslapra írni?
A feladat elvégzését, a képeslap hátuljának kitöltését egyéni munkában javasoljuk, hiszen ez a tudás nagyon
fontos része az életünknek, és sajnos mindennapos tapasztalat, hogy sokan még felnőtt fejjel sem tudják. Olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak nyújtsunk egyéni segítséget vagy egy kisebb csoportban külön
oldjuk meg velük (irányítottan) a kitöltést.
A képeslap hátulján egy gyakori, de az órán még fel nem dolgozott címzésmód szerepel. Beszéljük meg az ilyen
jellegű címzést is. Mit hová kell írni?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Természetesen sokkal jobb, ha valódi képeslapokat tudunk biztosítani tanulóinknak ehhez a munkához.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, fogalmazás, írásbeli kifejezéskultúra fejlesztése
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: egyéni
MÓDSZEREK: fogalmazás, nyomtatvány kitöltése
ESZKÖZ: FL7.

II/4. FELADAT

FL7.

Küldj egy képeslapot!
1. Döntsd el, hogy a képen látott lapot kinek és milyen alkalomból szeretnéd „elküldeni”!
A borítékot címezd meg.

2. Jól nézd meg a lap hátulját! Milyen információk találhatók rajta?

A posta
II/4. FL7. MEGOLDÁS:

A képeslap hátulján általában megtalálható
az alkotó művész neve.

III. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

III/1. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 1-2 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

a) Internetszolgáltatással rendelkező tanulóink küldjenek egymásnak képeslapot. A Google keresőjébe írják
be a képeslapküldő keresőszót. A kattintás után rögtön az első között lévő e_card képeslapküldő lapon nagyon
egyszerűen lehet képeslapot küldeni. Válasszák ki, milyen témában szeretnének képeslapot, kattintsanak rá a
megfelelő szóra, pl: barátság, az ott felbukkanó képeslapok közül válasszák ki a nekik tetszőt. Töltsék ki a kért
adatokat, és küldjék el egymásnak.
Küldjenek egymásnak e-mail üzeneteket. Akiknek van lehetősége, nyomtassák ki a kapott e-maileket, és a következő órára hozzák el.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladatot alkalmi párokban, csoportokban is el lehet végezni, hiszen nem minden tanulónknak van ilyen lehetősége, viszont jó lenne, ha a kommunikáció ilyen módját mindenki gyakorolni tudná.
Számítástechnikát tanító kollégánk segítségét kérhetjük a feladat elvégzéséhez.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni adottságok szerint
MUNKAFORMA: egyéni, alkalmi csoportos
MÓDSZEREK: elektronikus eszközök használata
ESZKÖZ: számítógép

IV/2. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 1-2 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Adjuk tanulóinknak feladatul, hogy ismerkedjenek meg a posta internetes honlapjával.
A feladatot alkalmi párokban, csoportokban is el lehet végezni, hiszen nem minden tanulónknak van ilyen lehetősége, viszont jó lenne, ha a kommunikáció/ismeretszerzés/ismeretbővítés ilyen módját mindenki gyakorolni tudná.
Keressék fel a www.postamuzeum.hu lapot!
Írják be a Google keresőjébe a Posta szót. Kattintás után az első megjelenő cím a Magyar Posta Rt. Kattintsanak
rá a címre, és a bal oldali mezőben válasszák ki, ami érdekli őket.
a) Javasoljuk megtekintésre a például a postaboltot. A postabolton belül kattintsanak a képeslap, egységdobozok stb. címszavakra. Készítsenek a következő órai beszámoláshoz rövid jegyzetet.
b) Kattintsanak rá a bélyeg címszóra, a bélyegen belül a személyes bélyeg címszót keressék.
Készítsenek rövid jegyzetet.
A házi feladat témája nem kötött. A cél, hogy tanulóink az internetet most a postával kapcsolatos ismereteik
bővítésére használják. Erősítsék meg kereséseikkel az órán tanult ismereteket, bővítsék azokat.
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JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

a) Számítástechnikát tanító kollégánk segítségét kérhetjük a feladat elvégzéséhez.
b) Azok a tanulók, akiknek nincs internetes hozzáférésük, alkalmi csoportokban, párokban menjenek el a helyi
postahivatalba. Minden postán rengeteg, a Magyar Posta szolgáltatásait reklámozó szórólap van, gyűjtsenek
ezekből. Készítsenek ezekről rövid, csoportosítást tartalmazó jegyzetet.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: ismeretszerzés, szövegértés
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni lehetőségek szerint
MUNKAFORMA: alkalmi csoportok, párok
MÓDSZEREK: internethasználat
ESZKÖZ: számítógép, internet

IV. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

IV/1. Önálló munka megbeszélése
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Hallgassuk meg tanulóink beszámolóit, milyen ismereteket gyűjtöttek az internetről.
Mivel a posta honlapján nagyon sok ismeret van, nagyon könnyen rákereshető formában, valószínű, hogy tanulóink nagyon sok új ismerettel gazdagodnak a keresgetés kapcsán.
Beszéljük meg, miért készített a posta ilyen részletes ismertetést szolgáltatásairól, a későbbiekben hogyan tudjuk a most megszerzett ismereteket kamatoztatni.
Nézzük meg, olvassuk el a kinyomtatott e-mail üzeneteket, amit egymásnak küldtek.
Nézegessük meg, milyen szórólapokat, reklámanyagokat gyűjtöttek tanulóink a helyi postahivatalban. Hallgassuk meg beszámolójukat, milyen szempontok szerint csoportosították a gyűjtött anyagot.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, integrálás, lényeglátás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni lehetőségek szerint
MUNKAFORMA: alkalmi csoportok, párok, egyéni gyűjtőmunka
MÓDSZEREK: beszámolók
ESZKÖZ: jegyzetek, gyűjtött anyagok

IV/2. Mit tegyünk?
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Mit teszünk akkor, ha más városban, országban élő barátainkkal, rokonainkkal, ismerőseinkkel (örömteli vagy
szomorú) hírt kell közölnünk. Ismerősünknek nincs telefonja, internet-hozzáférése.
Családjuk vagy ők maguk kaptak-e már táviratot? Milyen alkalomból?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szóbeli kifejezőkészség
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: beszélgetés

A posta

V. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

V/1. A távirat
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Heterogén kiscsoportokban vagy párban dolgozzunk az FL8. képei és utasításai alapján. A feladat egy távirati
nyomtatvány komplett kitöltése és néhány nagyon fontos, a távirati nyomtatvány hátoldalán szereplő információ értelmezése, az ismeretek gyakorlati alkalmazása. Természetesen a feladatokat a legsikeresebben úgy tudjuk
elvégezni/végeztetni, ha valamennyi tanulónknak valódi postai, távirati nyomtatványt biztosítunk, és valamenynyien a csoporton belül önállóan is kitöltik a nyomtatványt. Ez a tudás nagyon fontos része az életünknek,
és sajnos mindennapos tapasztalat, hogy sokan még felnőtt fejjel sem tudnak távirati nyomtatványt kitölteni.
Olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak nyújtsunk egyéni segítséget, illetve egy kisebb csoportban
külön oldjuk meg velük (irányítottan) a kitöltést.
A feladat második része nehéz. Csak jó képességű vagy különösen érdeklődő tanítványainkkal végeztessük el.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: elemzés alkalmazása, értelmezés, kifejezéskultúra, szimbólumokban való

gondolkodás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos/páros
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, nyomtatvány kitöltése, fogalmazás
ESZKÖZ: FL8. vagy valódi távirati nyomtatványok

V/1. FELADAT

FL8.

1. Figyeljétek meg a távirati nyomtatvány előlapját!
Vajon melyik részt kell itt kitölteni a távirat feladójának?
Címezzétek meg a táviratot egy képzeletbeli vagy valóságos ismerősötöknek!
Gondosan töltsétek ki a feladóra vonatkozó adatokat is!
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2. Olvassátok el a távirati nyomtatvány hátlapját!

Melyik szolgáltatást kell választanotok, ha fontos, hogy a címzett hamar megkapja?
Melyik táviratot kézbesítik a legrövidebb időn belül?
Milyen jelzéssel kell ellátni a sürgős táviratot?
Milyen jelzéssel kell ellátni a táviratot, ha azt akarjuk, hogy hétvégén is elvigyék a címzetthez?
Húzzátok alá a szövegben, hogy az ünnepi alkalmakra küldött táviratot hol lehet kiválasztani!
A dísztáviratok jelzését melyik rovatban kell megjelölni?
Milyen jelzéssel kell ellátni az előre feladott táviratot?
Miért jó lehetőség az előre feladott távirat?
3. Fogalmazzatok távirati szöveget a nyomtatvány megfelelő részébe!
A távirat drága! Számít a feladási árban minden szó (szótag). Tömören fogalmazzatok!
A távirat témáját is nektek kell kitalálni!
Kérjetek a táviraton különleges szolgáltatásokat is!

V/1. FL8. MEGOLDÁS:

A vastag, fekete keretbe foglalt részt kell a távirat feladójának kitölteni.
Sürgős távirat
A sürgős táviratot
4 órán belül
MSZ (munkaszünet)
A postán kifüggesztett mintákon
Különleges jelzés rovat
H jelzéssel
Előre tudunk gondoskodni, amikor ráérünk,
nem felejtjük el.

A posta

V/2. Beszámoló
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Hallgassuk meg a csoportok, párok által írt távirati szövegeket. Eleget tettek-e a fogalmazott mondatok annak a
követelménynek, hogy rendkívül tömörek legyenek, csak a leglényegesebb információt közöljék?
Mit jelent a hétköznapi életben az a kifejezés, hogy távirati stílusban?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A csoportok/párok cseréljék ki egymás között a távirati szövegeket. Mondjanak véleményt egymás munkájáról.
Olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak külön kis csoportban segítsünk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: tömörítés, lényeglátás fejlesztése
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszámoló, értékelés
ESZKÖZ: FL8.

V/3. A csomag
TERVEZETT IDŐ: 15
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A feladat egyes, a különleges szolgáltatásokra vonatkozó részei (4., 5. feladatrész) nehezek. Csak érdeklődő tanítványainknak adjuk feladatul.
Általában elégedjünk meg azzal, ha tanítványaink a csomag feladó szelvényét ki tudják tölteni. Minden más
feladatot differenciáltan használjunk fel.
Az FL9. utasításai alapján ismertessük meg tanulóinkkal a csomagküldés fortélyait. A feladathoz kapcsolódó
táblázat értelmezése nem könnyű, olvasási és írási nehézségekkel küzdő tanulóinknak gondot okozhat. Heterogén csoportokban vagy párokban végezzék a feladatokat.
Biztosítsunk tanulóinknak, amennyiben módunk van rá, valódi csomagkísérő nyomtatványt, törekedjünk rá,
hogy minden tanulónk kitöltsön legalább egyet.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: információszerzés, feldolgozás, alkalmazás, analógiás gondolkodás, szóbeli

kifejezéskultúra, vizuális differenciálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos/páros
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, gyakorlás
ESZKÖZ: FL9.
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V/3. FELADAT FL9.
1. Ti vagy a családotok szokott csomagot feladni?
Mi volt a küldött csomagban?
Kaptatok már csomagot?
Mi volt a kapott csomagban?
Soroljatok néhány példát arra, mikor kell csomagban feladni küldeményünket!
2. Olvassátok el a nyomtatványt!
Tanulmányozzátok a posta tájékoztatását a csomagküldés lehetőségeiről!

Milyen különleges csomagtípusokra kínál szolgáltatásokat a posta?
Karikázzátok be, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket a posta minden különleges csomagtípusnál biztosít!
3. Töltsetek ki egy csomagkísérő nyomtatványt!
4. Kérjetek a táblázat alapján különleges szolgáltatásokat is! A különleges szolgáltatást a jobb
felső sarokban az első sorba írjátok!
Legelőször azt döntsétek el, mit akartok csomagban feladni!
Mibe csomagoljátok?
Van-e értéke annak, amit becsomagoltatok?

5. Töltsetek ki egy csomagkísérő nyomtatványt a következő csomaghoz!
A feladó azt szeretné, ha azt a különlegesen értékes kis szobrot, amelyet egy papírdobozba
csomagolt, a lakásán vegye fel a posta, és nagyon hamar érjen a címzetthez. Este vigyék ki a
címzettnek, mert az akkor van otthon. Csak a címzett saját kezébe adják oda.
A szolgáltatást nem készpénzben, hanem bankkártyáról fizeti ki.

A posta
V/3. MEGOLDÁS:

2 napon belüli kézbesítés, értékgarancia, nyomonkövethetőség, háznál is feladható, értesítés a kézbesítésről
Prémium, Kényelem, Egyedileg kezelt, Üzleti
csomagtípus
3. feladat:
Mind a négy csomagtípushoz választható esti
kézbesítés.
A Kényelem csomaghoz válaszható szombati
kézbesítés.
Az Egyedi csomaghoz válaszható a külön kezelés.
Csak Magyarország 65 településén.
Külön fizetni kell érte.
Egyedi csomagként.
Ha az első kiszállításnál nincs otthon a címzett, hagynak neki egy üzenetet, hogy mikor
hozzák ki a csomagot legközelebb. Normál
csomagnál egyszer viszik ki, utána a címzettnek kell bemenni a csomagért.
4. feladat:
A csomagot Kényelem vagy Prémium csomagként kell feladni, be kell karikázni a csomagkísérő nyomtatványon még az Expressz, a Postai lezárás és a Saját kézbe kifejezéseket. Mivel a
feladó sms-visszajelzést kér, rá kell írni a csomagkísérőre a mobiltelefonja számát is.

VI. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

VI/1. Beszámoló
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Beszéljük meg csoportjaink „csomagfeladását”. Miért döntöttek az adott csomagküldési szolgáltatás mellett, mi
indokolta azt?
Szervezhetjük úgy az órát, hogy a jelentésteremtésben ismertetett V/2. feladat elvégzéséről is itt számolnak be
a tanulók.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A csoportok/párok cseréljék ki egymás között a kitöltött csomagkísérő nyomtatványokat, táviratokat. Mondjanak véleményt egymás munkájáról.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szimbólumokban való gondolkodás, szóbeli kifejezéskultúra, elvonatkozta-

tás, kódolás
DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos/páros
MÓDSZEREK: beszámoló, értékelés
ESZKÖZ: FL9.
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VI/2. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 1-2 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Internet-hozzáféréssel rendelkező tanulóink gyakorolják az interneten a megszerzett ismereteket alkalmi csoportokban, párokban.
1) A III/2. részben leírtak szerint kapcsolódjanak az internetre. Kattintsanak a csomag szóra a baloldali sávban, és
keresgéljenek az órán nem tanult információkat, készítsenek rövid jegyzeteket.
2) A posta nyitólapján rengeteg érdekességre kattinthatnak, rögtön a lap tetején a Kávészünet című rovatban régi
kürtjeleket, bélyegkülönlegességeket találnak.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Internet-hozzáféréssel nem rendelkező tanulóink:
1) Gyűjtsenek megcímzett borítékokat, postán érkezett képeslapokat, dísztáviratokat, postai nyomtatványokat,
hirdetéseket. Figyeljék meg rajtuk a bélyeget, a feladót, hogy honnan érkeztek a küldemények. Mikor írták ezeket a leveleket? Hivatalos vagy magánlevél. Milyen alkalomból küldték a képeslapot, dísztáviratot stb.
2) Menjenek el a helyi postára, írják össze a kapható dísztáviratok különleges jelzéseit, csoportosítsák a dísztáviratokat.
3) Nézzék meg, a postán milyen csomagolódobozokat lehet kapni! Milyen méretűek? Melyik mire jó?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: az ismeretek gyakorlása, interkulturális tanulás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni adottságok szerint
MUNKAFORMA: alkalmi csoportok/párok
MÓDSZEREK: gyakorlás, gyűjtés, elektronikus ismeretszerzés
ESZKÖZ: számítógép, internet

VI/3. Mit tanultunk?
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink tollforgatóval mondják el, hogy az elmúlt órákon milyen új ismeretekre tettek szert.
Az első körben az ismeret elmondásakor beteszik a tollukat, a következőben kiveszik onnan. Hány kört tudnak
így csinálni?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: általánosítás, lényegkiemelés, szóbeli kifejezéskultúra
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszámoló, tollforgató

VI/4. Szituációs játékok
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink játsszanak el különböző postai kommunikációs helyzeteket.
Kérjenek tanácsot csomag, levél, távirat, ajánlott levél feladásával kapcsolatban.
Minden csoport jelöljön egy „tanácstalant”, aki természetesen a csoportok által megbeszélt problémára vár választ más csoportoktól. Minden csoport jelöljön szakértőt, aki a közös megbeszélés alapján megválaszolja a
kérdéseket.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, lényegkiemelés, integrálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni, kommunikációs készségek alapján
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szituációs játék

A posta

MELLÉKLETEK
FOTÓK
I/c FL3.

I/c FL3.
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I/c FL3.

II/1. FL4.

II/1. FL4.

A posta

II/2. FL5.

II/3. FL5.
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II/3. FL6.

II/3. FL6.

A posta

II/3. FL6.

II/3. FL6.
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II/4. FL7.

II/4. FL7.

A posta

V/1. FL8.
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V/1. FL8.

A posta

V/3. FL 9.

V/3. FL 9.
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V/3. FL 9.

I/1.a FELADAT

FL1.

Válassz a feladatok közül!
Írj rövid üzeneteket egy papírra!
1. Hívd játszani a barátodat, barátnődet délutánra a játszótérre!
2. Értesítsd édesanyádat, hogy levitted a kutyát sétálni, és kicsit lenn maradsz a téren a barátaiddal traccsolni!
3. Írd meg a focicsapatotok tagjainak, hogy a focimeccs mikor lesz!
4. Hívd a lányokat drukkolni a focimeccsetekre!
5. Hívd meg a fiúkat a születésnapi ünnepségedre!
5. Ha szeretnél egy fiúval vagy lánnyal moziba menni, írd meg neki pár sorban!
6. Írj a testvérednek, hogy mire hazaérsz, rakja el a játékokat, mert különben…!
6. Találj ki egy szituációt, amelyben te rövid üzenetet írnál!
I/1.b FELADAT FL2.

Küldjetek egymás mobiltelefonjára rövid üzeneteket!
Választhattok az alábbi témák közül.
1. Találkozóra hívjátok egymást.
2. Felhívjátok a társatok figyelmét valamire, pl. ne felejtse el megnézni a tévében a…
3. Születés- vagy névnapi bulira hívjátok.
4. Elkülditek egymásnak a matek házi feladat megoldását.
5. Ti magatok is találjatok ki szituációkat, amelyben üzenetet küldtök!

A posta

I/1.c FELADAT

FL3.

Ki írhatta a következő üzeneteket, értesítéseket?
Írjátok a vonalakra a feladót!
1.

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
2. Tisztelt Lakótársak!
2007. 02. 14. 16 órától vízóra-ellenőrzést és -leolvasást végzünk. Kérjük a lakásba
való bejutást biztosítsák!
....................................................................................................................................................
3. Tisztelt Lakó!
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy közösköltség-befizetési kötelezettségét
ebben a hónapban is elmulasztotta! Kérjük az e havi és az elmaradt tartozások befizetését!
....................................................................................................................................................
4. Tisztelt lakók! Megkérjük Önöket, hogy a tavaszi zöldborsó kifosztott héját ne a
vécén húzzák le, a csemege főtt kukorica levét viszont ne a szeméttároló aknájába
öntsék be!
....................................................................................................................................................
5. Drága kisfiam!
Bizonyára tapasztaltad, ahogy jöttél hazafelé, esik az eső. Légy oly bátyám egyszer
az életben, és töröld le a sáros cipődet, mielőtt bejössz a lakásba, mert kitakarítottam,
tudod, hogy jönnek nagyanyádék, azt is tudod, milyen háklis, szeretném, ha nem
trappolnál végig a lakáson sáros lábbal.
....................................................................................................................................................
6. Lementem a boltba helyetted! Megkérlek, hogy ne foglald el az internetet, mondván, hogy te jöttél meg előbb, mert keservesen megbánod!
....................................................................................................................................................
7. Vidd le a kutyát, etesd meg a papagájt, szaladj le a boltba, a szokásost kell venni
és rakj végre rendet a szobádban!!!!!!!!!!!!!!!!!
....................................................................................................................................................
8. Kedves Szüleim! Az igazi nagy elme nem rendet rak, hanem uralkodik a káosz
felett.
....................................................................................................................................................

A posta

9. Egyetlenem! A hosszú élet titka, ha elkerülöd a hűtőszekrényt! Egyrészt mert aki
sokat eszik, elhízik, s a kövérek hamarabb halnak, másrész ha megint mindent kieszel belőle, mire megjövök, kitekerem a nyakad!
....................................................................................................................................................
10. Kicsikém! Kértelek, hogy porszívózz ki! Ne feledd a porzsákot cserélni!
....................................................................................................................................................
11. Nyuszó! Mire hazaértem, a kutya megette a jobb szandálodat, így délután nem
tudod felvenni. Vedd fel a lakkcipődet, nem baj, ha kicsit szorít, bírd ki!
....................................................................................................................................................
12. Vakarcs! Nincs saját mobilod? Miért nem arról telefonálsz? Ha még egyszer az
életben az enyémről hívsz valakit, megetetem veled a saját telefonod.
....................................................................................................................................................
13. Elmentem edzésre, a matek sajna fa lett, olyan hülye példák voltak, nem én tehetek róla.
....................................................................................................................................................
II/1. FELADAT FL4.

Nézzétek meg a postai nyomtatványokról készült képeket.!
1. A nyomtatványokon lévő segítség felhasználásával címezzétek meg szabályosan
a borítékot!
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2. Mit jelent az a mondat: A címzett figyelemre méltó!
Húzzátok alá!
Jól kell megcímezni a borítékot!
Jól meg kell nézni, hogy ki a címzett!
Ez egy reklámmondat.
A posta számára minden címzett fontos.
A posta számára minden ügyfél fontos.
3. Jelöljétek be azt a sávot a borítékon, amit üresen kell hagyni a postai kód számára!
4. Keressétek ki a szövegből, hol helyezzük el a címzést!
....................................................................................................................................................
Hol kell feltüntetni a feladót?
....................................................................................................................................................
5. Hová kell írni az irányítószámot, ill. a postafiók számát?
....................................................................................................................................................
Mit jelent az, hogy postafiók?
....................................................................................................................................................
6. Mi történik azzal a levéllel, aminek nem találják a címzettjét?
....................................................................................................................................................
7. Elemezzétek azt a szót, hogy kézbesítő. Vajon mit jelent ez a szó?
Nézzétek meg értelmező szótárban, szókincstárban!
....................................................................................................................................................
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II/2. FELADAT FL5.

1. Lányok feladata
Kedvenc, más városban lakó barátnőd és te is szalvétát gyűjtötök. Most egy egészen
ritka, szép szalvétát szeretnél neki küldeni, amelyre egy étteremben kedvenc színészetek is ráírta a nevét, de nem szeretnéd, ha a levél, amiben küldöd, véletlenül
elkallódna. Mi a megoldás?
2. Fiúk feladata
Magyarországon járt kedvenc brazil focicsapatotok. Hosszas sorban állás után sikerült két autogramot szerezned magától a legjobb brazil futballistától. Most az egyiket
szeretnéd elküldeni más városban lakó barátodnak, de nem szeretnéd, ha a levél,
amiben küldöd, elkallódna. Mi a megoldás?
Ajánlott levelet akkor küldünk, ha azt akarjuk, hogy leveleink véletlenül se vesszenek el a kézbesítés során, akinek címezzük, az mindenképpen megkapja.
Ahhoz, hogy ajánlott levelet küldjünk, ki kell tölteni ezt a nyomtatványt a postán.
Az alábbi nyomtatvánnyal a posta elismeri, hogy a levelet a feladótól átvette.
A posta ezeket a leveleket csak akkor adja át a címzettnek, ha az elismeri aláírásával,
hogy átvette.
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3. Gondosan olvass el mindent!
Melyik részt kell kitölteni a levél feladójának?
....................................................................................................................................................
Mi a neve ennek a nyomtatványnak?
....................................................................................................................................................
Töltsd ki a kért adatokat!
4. Kérsz-e valamilyen különleges szolgáltatást a leveledhez?
Nézd meg a zöld mező jobb szélén, milyen lehetőségeket kínálnak!
Tegyél egy X-et abba a kis négyzetbe, amelyik szolgáltatást igénybe veszed!
Természetesen ezekért külön fizetned kell.
Saját kézbe: Azt jelenti, hogy a posta csak a címzettnek adja át a küldeményt.
Postai lezárás: A posta a különleges küldeményeket fémzárral, zárópecséttel zárja le.
Prioritáte – elsőbbségi küldemény: Gyorsan, a feladást követő napon megkapja a
címzett.
Ha más országban lakik a címzett, és szeretnénk, hogy a levelünk hamar odaérjen.
Értéknyilvánítás:
Biztos, ami biztos. Ha olyan levelet adsz postára, amiben értékes dolgot is elhelyeztél, jelöld X-szel, és írd oda az értéket is. Ha valami okból a leveled és a benne lévő
értékes dolog megsérül, a posta a károdat megtéríti.
Térítvény:
A posta értesít, hogy a címzett a leveledet megkapta. Ha szeretnél visszaigazolást a
leveledről, X-szel jelöld!

A posta

II/3. FELADAT FL6.

Nézd meg ezeket a borítékokat!
Postakész borítékok:
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Ha ezeket a borítékokat megvásárolod, és később ajánlott, elsőbbségi vagy sima levelet akarsz feladni, el sem kell menned a postára, csak bedobod a postaládába a
megfelelő borítékban a küldeményedet, és a posta mégis különleges szolgáltatással
viszi el a címzetthez, ajánlott vagy elsőbbségi levélként.
1. Olvasd le a borítékokról, hogy melyik mire való!
Zöld boríték: ........................................................................
Rózsaszín boríték: ........................................................................
Kék jelzésekkel ellátott boríték: ........................................................................
Mind a három borítékon olvasható, hogy: A boríték ára a szolgáltatás díját is tartalmazza.
Mit jelent ez szerinted?
....................................................................................................................................................
2. Nézd meg ezen a számlán, mennyit kellett az egyes borítékokért fizetni!
PRE_PAID előjelzéssel megtalálod ezeket.

Mennyibe került a sima boríték? ........................................................................
Mennyibe került az elsőbbségi boríték? ........................................................................
Mennyibe került az ajánlott boríték? ........................................................................
Miért jó az, ha el sem kell menned a postára?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

A posta

II/4. FELADAT

FL7.

Küldj egy képeslapot!
1. Döntsd el, hogy a képen látott lapot kinek és milyen alkalomból szeretnéd elküldeni!
A borítékot címezd meg.
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2. Jól nézd meg a lap hátulját! Milyen információk találhatók rajta?
V/1. FELADAT

FL8.

1. Figyeljétek meg a távirati nyomtatvány előlapját!
Vajon melyik részt kell itt kitölteni a távirat feladójának?
Címezzétek meg a táviratot egy képzeletbeli vagy valóságos ismerősötöknek!
Gondosan töltsétek ki a feladóra vonatkozó adatokat is!

A posta

2. Olvassátok el a távirati nyomtatvány hátlapját!

Melyik szolgáltatást kell választanotok, ha fontos, hogy a címzett hamar megkapja?
....................................................................................................................................................
Melyik táviratot kézbesítik a legrövidebb időn belül?
....................................................................................................................................................
Milyen jelzéssel kell ellátni a sürgős táviratot?
Milyen jelzéssel kell ellátni a táviratot, ha azt akarjuk, hogy hétvégén is elvigyék a
címzetthez?
Húzzátok alá a szövegben, hogy az ünnepi alkalmakra küldött táviratot hol lehet
kiválasztani!
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A dísztáviratok jelzését melyik rovatban kell megjelölni?
....................................................................................................................................................
Milyen jelzéssel kell ellátni az előre feladott táviratot?
Miért jó lehetőség az előre feladott távirat?
....................................................................................................................................................
3. Fogalmazzatok távirati szöveget a nyomtatvány megfelelő részébe!
A távirat drága! Számít a feladási árban minden szó (szótag). Tömören fogalmazzatok!
A távirat témáját is nektek kell kitalálni!
Kérjetek a táviraton különleges szolgáltatásokat is!
V/3. FELADAT FL9.

1. Ti vagy a családotok szokott csomagot feladni?
Mi volt a küldött csomagban?
Kaptatok már csomagot?
Mi volt a kapott csomagban?
Soroljatok néhány példát arra, mikor kell csomagban feladni küldeményünket!
2. Olvassátok el a nyomtatványt!
Tanulmányozzátok a posta tájékoztatását a csomagküldés lehetőségeiről!

Milyen különleges csomagtípusokra kínál szolgáltatásokat a posta?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Karikázzátok be, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket a posta minden különleges csomagtípusnál biztosít!

A posta

3. Töltsetek ki egy csomagkísérő nyomtatványt!
4. Kérjetek a táblázat alapján különleges szolgáltatásokat is!
Legelőször azt döntsétek el, mit akartok csomagban feladni!
....................................................................................................................................................
Mibe csomagoljátok?
....................................................................................................................................................
Van-e értéke annak, amit becsomagoltatok? Mennyi?
....................................................................................................................................................

5. Töltsetek ki egy csomagkísérő nyomtatványt a következő csomaghoz!
A feladó azt szeretné, ha azt a különlegesen értékes kis szobrot, amelyet egy papírdobozba csomagolt, a lakásán vegye fel a posta, és nagyon hamar érjen a címzetthez. Este
vigyék ki a címzettnek, mert az akkor van otthon. Csak a címzett saját kezébe adják oda.
A szolgáltatást nem készpénzben, hanem bankkártyáról fizeti ki.
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A PÉNZ
KÉSZÍTETTE:

Székely Balázsné

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

AJÁNLOTT IDŐKERET
KOROSZTÁLY
MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI

A mindennapok során használt, de részleteiben nagyon is kevéssé
ismert bankjegyeink megismerése, megismertetése tanulóinkkal.
Mi is az, ami a pénzeinket egyedivé, egymástól megkülönböztethetővé, nehezen hamisíthatóvá, mégis bizonyos szempontok
szerint egyformává teszi? Tanulóink ebben az életkorban nagyon
is érdeklődnek a pénz iránt, nagyon fogja érdekelni őket a téma.
2x45 perc
4. évfolyam
Életviteli és életpálya-építési kompetenciák

Szövegek és képi megjelenések elemzése, megszerzett ismeretek integrálása és transzferálása analóg feladatokba. Tömörítés,
lényeglátás. Szakkifejezések tanulása.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK:

Fantáziavilág fejlesztése, önkifejezés és beszámolási technikák
alapozása.
KOGNITÍV KOMPETENCIÁK:

Analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése, a rész és egész
viszony meglátása, analógiák létrehozása, egyediség, különbözőség differenciálása. Rendszerező gondolkodás fejlesztése.
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK:

Kommunikációs készségek, tudatos tervezés és kivitelezés,
együttműködési stratégiák fejlesztése.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A pézismereteket tartalmazó modulra fokozottan érvényes, hogy a feladatlap alapú feldolgozás és a hosszú
vizsgálódási folyamat a teljességre törekszik, de a tanítás folyamatában nem kell erre törekednünk. A modul
többféle lehetőséget is kínál a feldolgozás egyszerűsítésére és rövidítésére. Válogassunk a feladatrészek és a
feladatok közül úgy, ahogy tanulóik képességei, figyelemkoncentrációja és érdeklődése megkívánja.
Ha a modul két óráját egy egységként kezeljük, ha kivételesen nem tartjuk be pontosan a didaktikus határokat,
ha a két tanítási óra feladatai közül ügyesen válogatunk, több időnk lesz játékra, mégis elegendő ismeretet szerzünk a pénzekről általában és konkrétan is.

A pénz

A FELDOLGOZÁS MENETE
I. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

I/1.1. Szituációs játék
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóinkat pedagógiai gyakorlatunknak és már kialakult szokásainknak megfelelően osszuk a létszámtól függően 4-5 csoportra. A csoportok válasszanak a szituációs kártyákon lévő 1) és 2) lehetőség közül. Tervezzék meg
a jelenetet, röviden próbálják el. Csoportonként 2 percet biztosítsunk a jelenetek bemutatására.
A csoportok munkájukért 1–5-ig terjedő pontot kapnak, a pontokat a jelenetet szemlélő, befogadó csoportok
ítélik meg.
A jeleneteknek elsősorban a pénzügyi vonatkozásait beszéljük meg.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A csoportok az előre megadott szituációk helyet maguk találhatják ki a jelenetek témáját. Megkötés, hogy mindenképpen a pénznek mint fizetőeszköznek kell szerepelnie benne.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: empatikus készségek fejlesztése, igényeink és lehetőségeink megjelenítése,

szóbeli és metakommunikációs készségek fejlesztése, önkontroll, önszabályozás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: drámajáték
ESZKÖZ: a tanterem berendezési tárgyai

I/1.1. K

SZITUÁCIÓS KÁRTYA

SZITUÁCIÓLEÍRÁS
1.
Tervezzetek és játsszatok el egy jelenetet, amelyben valamelyik szülőtől/vagy mind a kettőtől egyszerre pénzt kunyeráltok egy új pólóra. Ez egy nagyon drága póló, de ti igyekezzetek úgy feltüntetni, mintha nagyon is megérné az árát.
Szülőként hivatkozzatok a fizetésetekre, arra, hogy a gyereknek amúgy is rengeteg ruhája van.
Nem éri meg az árát.
Legyen a jelenetben egy testvér is, aki az egyenlőségre hivatkozva szintén kér egy ugyanolyan
pólót.
(Biztosan tudjátok? Egy márkás póló 5000-10 000 forintba is belekerülhet.)
2.
A jelenetet megtervezhetitek és eljátszhatjátok úgy is, hogy egy vadonatúj biciklit kértek.
Hivatkozzatok arra, hogy a régit kinőttétek. Az új bicikli nagyon drága, de ti ecseteljétek a bicikli
számos olyan technikai előnyét, ami miatt megéri az árát.
A beszélgetésen vegyen részt egy testvér is, aki támogatóan viselkedik, mert azt reméli, hogy így
megkaphatja a kinőtt, régi bicikliteket. Szülőként hivatkozzatok a fizetésetekre, arra, hogy másra
kell a pénz.
(Biztosan tudjátok? Egy jobb bicikli ma 25 ezer forinttól akár 100 ezer forintba kerülhet.)
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MEGOLDÁS:
A feladat jellegéből adódóan a feladat megoldása csoportonként más és más lesz.

I/1.2. Világbank játék
TERVEZETT IDŐ: 20-30 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A játék nem könnyű. Először megpróbálkozhatunk a legegyszerűbb variációval is. A világbank a lehető legegyszerűbb legyezőket veszi. Így is kellően igyekeznie kell tanulóinknak, hogy időben és sok legyezővel készüljenek el. Ahogy tanulóink ügyesednek, a játékot mélyebben is kezdik érteni, lassan fokozatosan változtassunk a
szabályokon. Máskor, más alkalmakkor is egyik kedvelt játéka lesz tanulóinknak. A játékot a tanári instrukcióban egy kiterjedtebb változatban ismertetjük, de lényegesen egyszerűbben is lehet vele játszani.
A játékot 4 csoportban játsszuk.
A feladat ismertetése: A feladatot nem tudjuk előre ismertetni a tanulókkal. A feladat szabályai szüntelenül
változnak, a tanulóknak mindig a pillanatnyi helyzethez kell alkalmazkodniuk, a pillanatnyi információkra kell
hagyatkozniuk.
A következő dõlten szedett mondatokkal indítsuk el a játékot:
A világbank papírból hajtogatott legyezőket vesz. Egy legyező öt írólapból hajtogatott, tehát öt darabot kell összeragasztani,
hogy egy kész legyező létrejöjjön. Eladhatók ennél kevesebb számú írólapból hajtogatott legyezők is, de azokat kevesebbért
veszi meg a világbank.
Egy legyező ára 20 fabatka. (Elemenként 4 fabatka, tehát a kevesebb elemből előállított legyezők értéke is könnyedén kiszámolható.)
A selejtesen, csúnyán hajtogatott legyezők is eladhatók értékcsökkent áruként, ilyenkor a világbank mondja meg, mennyit ad
a legyezőért. Fogjatok hozzá a legyezőkészítéshez!
A csoportok dönthetik el, hogy leértékelt áron is eladják-e legyezőiket.
Mikor tanulóink már kellő mennyiségű egyszerű legyezőt hajtogattak, változtassunk a követelményeken.
További értéknövekedés érhető el, ha a legyező a felső szélen sormintaszerű rajzokkal díszített. Ez legyezőnként
15 fabatkát, elemenként 3 fabatkát ér.
Újabb elem és nehezítés: További értéknövekedés érhető el, ha a legyező nem szabványos méretű, felső szélén
vágott mintával díszített. Ez legyezőnként további 25 fabatkát ér, elemenként 5 fabatkát.
Anyagszükséglet tehát: Sok írólap, csoportonként 2 olló, 12 ragasztó, csoportonként 2 doboz színes ceruza. Az
anyagok kiosztásánál ügyeljünk arra, hogy minden csoportnak hiányos legyen a legyezőkészítéshez szükséges
felszerelése. (A csoportok cserélni vagy vásárolni kényszerüljenek.)
A legyezőkészítéshez csak azután foghassanak hozzá, ha a csoportok egymás között eszközöket cseréltek. Pl.
papírért cseréljenek ragasztót.
A) csoport: Legyen 4 ragasztója, 4 csomag színes ceruzája, de ne legyen papírja és ollója.
B) csoport: Legyen sok papírja és legyen 4 db ollója.
C) csoport: Legyen kevés papírja, 1 ragasztója, 4 ollója.
D) csoport: 3 ragasztója, 4 doboz színese legyen.
Minden csoportnak legyen indulóban 100 fabatkája.
A világbank vezetője a pedagógus. Ő diktálja a világbank szüntelenül változó vásárlásait és feltételeit.
Első lépés. A világbank 5 elemből álló legyezőket vesz. Vesz kevesebb elemszámú legyezőt is értékarányosan kevesebbért. Tehát a csoportok eldönthetik, hogy kevesebb értékes vagy több kevésbé értékes legyezőt adnak el.
A legyezők értéke ebben az esetben: elemszám x 4.
Második lépés: Változnak a világbanki feltételek: a világbank felül sormintával díszített legyezőket vesz.
Ebben az esetben a legyező elemszámától függően és díszítettségétől függően változik az ár.
Tehát: (elemszám x 4) + (elemszám x 3) fabatka
Harmadik lépés: A világbank csak bordó sormintával díszített legyezőt vesz.
Az ár itt: (elemszám x 4 ) + (elemszám x 3) fabatka
Negyedik lépés: A világbank csak különleges méretű legyezőket vesz.
Az ár itt: (elemszám x 4) + (elemszám x 5) fabatka
Ötödik lépés: a világbank csak különleges méretű sormintával díszített legyezőket vesz.
Az ár itt: (elemszám x 4)+ (elemszám x 5)+ (elemszám x 3)
Minden csoport a változó feltételekhez igazodva, a meglévő többleteszközeiből cserél vagy a meglévő 100 fabatkájáért vásárol magának hiányzó eszközt.

A pénz
Minden csoportnak van pénztárosa, aki az eladott legyezők árát lejegyzi, illetve az eszközök vásárlására fordított fabatkák értékét levonja, az eladott eszközök árát hozzáadja a csoport pénzéhez.
A világbank vezetőjének meg kell mondania minden esetben, hogy az eladott legyezőző mennyit ér.
Az a csoport győz, amelyiknek a végén a legtöbb fabatkája van.
A játék végén beszéljük meg frontálisan:
Mi motiválta őket a játékban?
Miért fontos a pénz?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: versenyszellem, együttműködési készség fejlesztése
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: minden csoportban legyen egy jól számoló gyerek
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: játék
ESZKÖZ: írólap, ollók, ragasztók, színes ceruzák

I/1.3. Ha pénzünk lenne…
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Tanulóink osztálylétszámtól függően 4-5 csoportot alkotnak. A csoportok feladata, hogy készítsenek 5-10 olyan
mondatcsíkot, amelyen leírják, mire fordítanák, ha pénzük lenne.
Csak olyan dolgot írjanak le, amiben a csoport meg tud egyezni. Külön vélemények külön (például színezéssel
jelölt) papírcsíkon megfogalmazhatók.
Csoportjaink kooperációban dolgozzanak, ne írnokkal. Először fogalmazzák meg az ötleteket szóban, és minden csoporttag írjon le egyet-egyet (a diszgráfiás tanulók kivételével). Helyesírási tanácsadó igénybe vehető.
A csoportok 10 percben végezzék az ötletek megfogalmazását, 10 percet fordítsunk arra, hogy a táblára kitűzött
mondatcsíkok tartalmát megbeszéljük. Keressük az azonosságokat.
Mi az, amit mindenki/sokan megfogalmazott?
Vannak-e nagyon egyedi ötletek is?
Van-e olyan ötlet, amely az emberiség egészének javát is szolgálja?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladat frontális munkában is elvégezhető, de ebben az esetben a megfogalmazott ötletek száma háromnál ne
legyen több.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: képzelet, asszociációs készség, értékrend fejlesztése
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: szóbeli és írásbeli fogalmazás, lejegyzés

ESZKÖZ: papírcsíkok, íróeszközök
MEGOLDÁS:
A megoldás értelemszerűen csoportonként más
és más.

I/1.4. Fürtábra készítése
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Osztályunk létszámától és pedagógiai gyakorlatunktól függően 4-5 csoportban dolgozzunk.
Valamennyi csoportunk számára biztosítsunk egy csomagolópapírt.
A csomagolópapírok közepébe írjuk be a pénz szót.
Készítsenek fürtábrát, kinek mi jut a szóról eszébe. Első körben minden csoporttag a középső szóhoz kapcsolódik asszociációjával, a továbbiakban ahhoz a szóhoz, amiről valami eszébe jutott. Minden csoporttag más színű
ceruzával ír, hogy az egyenletes munkavégzés ellenőrizhető legyen, és a megbeszélésen követni lehessen az
egyes gyerekek asszociációit is.
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A fürtábrán a csoportok 5-7 percet dolgozzanak, a többi időt arányosan, egymás ábráinak megbeszélésével töltsük. Keressünk azonosságokat, egyediségeket.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: asszociáció, transzferálás és integrálás
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: fürtábra készítése
ESZKÖZ: csomagolópapír és különböző színű íróeszközök

II. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

II/1. Bankjegyvizsgálat
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A feladat megvalósításához szükségünk lesz több darab, de csoportonként legalább két darab ezer forintos bankjegyre és csoportonként legalább egy nagyítóra. A bankjegyből és a nagyítókból is jó, ha több áll rendelkezésre,
hogy minden tanulónk közvetlen tapasztalatok útján vizsgálhassa a bankjegy jellemzőit.
Nagyon fontos, hogy tanulóink igazi bankjegyeken vizsgálódjanak, mert a látnivalókat csak azon lehet felfedezni. A feladatba szándékosan nem került ezen az órán más címletű bankjegy, csak az ezres.
Nagyon fontos, hogy az óra előtt mi magunk is megvizsgáljuk a pénzt, hogy mire tanítványainkkal feldolgozzuk a témát, az ismeretek birtokában legyünk. A tanítói felkészüléshez a modul végén HÁTTÉRISMERETEKET
nyújtunk, amelyek a felkészülést megkönnyítik.
Csoportjainkra nehéz feladat vár, amennyiben a teljes feladatsort elvégzik. Egy ezer forintos bankjegyet kell
megvizsgálniuk 16 lépésből álló feladatsoron át. Ha a tanulók a lépéssorendet betartják, az utasítások síkbeli
és térbeli vonatkozásait a szövegből megértik, nagyon érdekes izgalmas élményben lesz részük. Még felnőttek
számára is rengeteg új részlet és dimenzió derül ki arról a fizetőeszközről, amelyet mindennap használunk, de
sohasem figyelünk meg rendesen. Minden egyes vizsgálati lépést rögzíthetnek a feladatlapjukon.
Megjegyzés:
Természetesen nem kell mind a 16 lépésen végigvezetni a tanulókat. Törekedjünk arra, hogy az első 7-8 lépés
feladatait elvégezzék a tanulók. Ez is elegendő ahhoz, hogy a pénz vizsgálgatására motiváljuk tanulóinkat. Az
első 7-8 lépés vizsgálódásainak eredményét sem kell feltétlenül írásban is rögzíteniük. Döntsünk erről tanulóink érdeklődése és saját pedagógiai céljaink és elgondolásaink alapján. Szabadidős tevékenységként, követő
feladatként érdeklődő tanulóink elvégezhetik a teljes feladatsort.
Minden egyes lépésnél pontosan le van írva, mit kell tenniük és a pénz melyik részén kell vizsgálódniuk.
Az olvasásértést a feladatsor próbára teszi, ezért ügyeljünk rá, hogy jó olvasásértésű gyerekek is legyenek a
csoportokban.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A legjobb képességű gyerekek egyedül is végezhetik a feladatot, a feladatsor alapján.
1. A feladatokat nem kell okvetlen sorban elvégezni. Előzetes tanári felkészülés alapján eldönthetjük, hogy mit
akarunk, mit vizsgáljanak meg tanulóink. Pl: 1., 3., 5., 7., 9. részfeladatok.
2. Lehet a feladat olvasásértő feladat helyett a beszédértésre támaszkodó. Ebben a variációban a tanító hangosan
mondja, mit kell tenni, a tanulók felfedezik a látnivalókat, „aha” élménnyel tudomásul veszik azokat, viselkedésükkel visszajelzik a tanítónak, és nem kell leírniuk a látottakat.
3. További variáció az a szintén nem feladatlap alapú tájékozódás, amikor a tanulók saját maguk vizsgálgatják a pénzt, élményeiket, felfedezéseiket megosztják más csoportokkal, kérdéseket intézhetnek a tanítóhoz
a látottakkal kapcsolatban. Ebben a variációban könnyű elmondani tanítványainknak a pénzbe „beépített”
hamisítás elleni elemeket.
4. Lehet a feldolgozás vegyes módszerű is. Csoportjaink dolgozhatnak az előbbiekben leírtak szerint, különböző módokon is egyszerre. Ez esetben a szervezési feladatok nehezítik a pedagógus munkáját, viszont differenciálhatóbbá teszik a tanulók foglalkoztatását.

A pénz
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: figyelemkoncentráció, vizuális differenciálás, analizálás
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: olvasási képesség és olvasásértés szerint
MUNKAFORMA: csoportos, egyéni
MÓDSZEREK: megfigyelés, lejegyzés
ESZKÖZ: 1000 forintos bankjegyek

II/1. FL1. FELADAT

Vizsgáljátok meg alaposan egy 1000 forintos bankjegyet!
1. Mérjétek meg vonalzóval, mekkorák az oldalai!
2. Milyen színű a pénz?
Kicsit mozgassátok a fényben! Milyen színeket fedeztek még fel?
3. Részletesen írjátok le, mi látható a kép előlapján!
Balról jobbra haladjatok!
Minek a jele, rövidítése van a bal szélen?
Fordítsátok meg a pénzt a hátoldalára, és tartsátok a fény felé! Mit láttok?
4. Olvassátok le a piros sorszámot a pénz alján!
Most nézzetek át a kép jobb szélére! Onnan is olvassátok le a sorszámot!
5. Most fordítsátok a pénzt a fény felé! Nézzetek át a pénz baloldali részén!
Mit láttok?
6. A pénz közepe felé haladva egy lilás, ezüstös, hullámos szélű csíkot láttok! Kicsit mozgassátok meg a pénzt a fényben! Mik láthatók ebben a lilás csíkban?
7. Milyen részleteket tudtok megfigyelni a középső mezőben?
Nézzetek át ismét a pénzen! A fény felé fordítva a pénzt, a középmezõben láttok egy függőleges sötétebb csíkot. Ez a biztonsági szál.
Kicsit mozgassátok a fényben a pénzt! A pénz közepén egy halványan ezüstös szélesebb sávot
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láttok. Mi látható ebben a sávban?
Kinek az arcképe díszíti a pénz előlapját?
8. Mi van a kép jobb alsó sarkában?
Mi van a kép jobb felső sarkában? Rajzoljátok le!
Ha megfordítjátok a pénzt, ez a jel megismétlődik a pénz hátlapján a bal felső sarokban is.
A neve illesztőjel. Nézzetek át a pénzen! Milyen betűt formál a két illesztőjel?
9. Tapogassátok meg a pénzt! Mindenhol egyformán sima?
Hol éreztétek, hogy érdesebb?
Most nagyítóval nézzétek meg a pénz előlapját! További részleteket is fel tudtok fedezni?
10. Most a pénz hátoldalát vizsgáljuk meg!
Most is balról jobbra haladjatok!
Vizsgáljátok meg nagyítóval a pénz jobb szélét és a pénz alját! Mi van odaírva mikroírással?
11. Milyen képek díszítik a hátoldalt?
Hol van ez a kút Magyarországon? Olvassátok le a pénzről!
A másik képen egy corvina részlete látható. Mik azok a corvinák?
Mi az iniciálé?
12. Haladjatok tovább: a pénz középmezőjét elhagyva nézzétek meg a függőlegesen futó szélesebb sávot!
Mik láthatók ebben a sávban szabad szemmel?
Haladjatok tovább! Mi látható a kép jobb felső szélén?
13. A pénz jobb oldalán egy vonalkódszerűség látszik. Tapogassátok meg a kezetekkel ezt a
jelet!
Milyen?
Ez a jel a csökkent látóképességűeknek van, hogy ők is meg tudják ismerni a pénzt.
14. Most fordítsátok a pénzt a fény felé! Nézzetek át a jobb mezőn! Mit láttok?
15. Tapogassátok meg a pénz hátoldalát! Mindenhol egyformán sima?
Hol éreztétek, hogy érdesebb?
16. Most nagyítóval is vizsgáljátok meg a pénz hátoldalát! További részleteket is fel tudtok fedezni.

II.1. FL1. MEGOLDÁS:
1. 154 x 70 mm
2. Kék, lilás, ezüst, fehér, sárga színek
3. MNB, megfordítva a hátoldalra ugyanez,
csak nyomott, tükörírással. Más pénzeken ezen
a helyen egy rejtett kép van, amely nagyítóval
vizsgálva, szemmagasságba emelve az MNB
rajzolatot adja. Lásd a HÁTTÉRISMERETEK:
Rejtett kép fejezetét.
4. ………….. Minden bankjegyen más a
sorszám.
5. Vízjelkép, Mátyás királyt ábrázolja. A kép
megegyezik a jól látható Mátyás-képpel, de
csak a fényben átvilágítva látszik.
6. Címereket
7. EZER FORINT, 1000, MAGYAR NEMZETI
BANK; Egy sárga koszorúban egy nagy sárga
címer, egy kisebb kék címer, Aláírások, BUDAPEST ......... (évszám), A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI
8. 1000

A pénz
II.1. FL1. MEGOLDÁS:
9. Az arckép, az értékjelzések, a hátoldali kép
festékmezője jól kitapinthatóan kiemelkedik a
több színű mezőből (metszetmélynyomással
készült).
Sok további apró részlet, rajzolatok, aranybetűs
latin írás is felfedezhetők nagyítóval, a pénzt
tervező grafikus neve stb.
10. 1000
11. A visegrádi Herkules kút és egy corvinarészlet (iniciálé)
A corvinák Mátyás király könyvei, az iniciálé
díszes kezdőbetű.
12. Indák, madár, emberalak
13. A jel jól érezhetően kiemelkedik, jól kitapintható, a csökkentlátók számára készült.
14. Mátyás király rejtett képe, amelyet az előoldalt vizsgálgatva már láttunk.
15. A képek és értékjelzések a metszetmélynyomás miatt itt is kiemelkednek.
16. Indák, rajzolatok, geometrikus forma, MNB
stb.

III. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

III/1. Mit is tudtunk meg a pénzről?
TERVEZETT IDŐ: 5-10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A megoldásokat mondjuk el. A csoportok pipálják ki jó feladataikat, és könyveljék el maguknak a szerzett pontszámot. A pontok gyűjtését a következő pénzzel foglalkozó órán folytatni lehet.
Beszélgetés:
Vajon miért van ennyi részlet a pénzen?
Van-e saját élményük azzal kapcsolatban, hogy a boltokban is átvilágítják a nagyobb címletű pénzt? Vajon miért?
Lehetnek-e még a pénzen olyan jelek, amelyeket szabad szemmel nem látunk?
Gondolták-e, hogy ennyi dolog látható egy bankjegyen?
Milyen érzés volt felfedezni a pénzt?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: transzferálás, integrálás, reflexió, értékrend
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: beszélgetés

III/2. Önálló munka
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az ismeretek otthoni, gyakorlati alkalmazását kérjük tanulóinktól, vizsgáljanak meg egy más címletű bankjegyet.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A Magyar Nemzeti Bank honlapján böngészgessenek azok a tanulóink, akiknek van internet-hozzáférésük.

279

280

Szövegértés–szövegalkotás „A” 4. évfolyam – Hétköznapi szövegek
A feladatot alkalmi csoportokban is végezhetik, összegyűlhetnek egy olyan gyereknél, ahol van internethasználati lehetőség.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: az ismeretek gyakorlása, elmélyítése, transzferálása más tanulási helyzetekbe,

az integráció elősegítése
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni lehetőségek szerint
MUNKAFORMA: egyéni, alkalmi csoportok
MÓDSZEREK: gyakorlás és adatgyűjtés
ESZKÖZ: internet

III/1. FL2. FELADAT
Önálló munka
a) Csoportoddal vagy egyénileg vizsgálj meg otthon egy más címletű bankjegyet is!
Az órai tapasztalatok alapján vizsgálódj és készíts jegyzetet!
b) Böngésszetek a Magyar Nemzeti Bank honlapján.
A Google kereső programjába írjátok be a bank nevét! Az ott felkínált menükből válogassatok!

IV. RÁHANGOLÓDÁS
A TANULÓK ELŐZETES TAPASZTALATAINAK FELIDÉZÉSE

IV/1.1.
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Házi feladatok megbeszélése. Végeztek-e tanítványaink más címletű pénzekkel vizsgálódásokat? Mit tapasztaltak?
Hallgassuk meg őket. Az órának ebben a részében ne mélyedjünk még el más pénzek részletes megbeszélésében, az az óra jelentésteremtés részének a feladata. Inkább az 1000 forinttal való egyezéseket és különbségeket vizsgáljuk csak a szóbeli beszámolók szintjén.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: az előzetes felkészülés és az ismeretek gyakorlásának fontossága az ismeret-

szerzésben, ismeretek transzferálása és integrálása, szóbeli beszámolók formai jellemzőinek alapozása
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni készültség szerint
MUNKAFORMA: egyéni, alkalmi csoportos, páros

A házi feladatot elvégző tanulók/csoportok 1–5-ig pontokat kapnak a befogadóktól, amely eddig szerzett pontjaikhoz adódik.
MÓDSZEREK: beszámolók, összehasonlítás

IV/1.2.
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

4 rövid, a pénzzel kapcsolatos szöveg feldolgozása csoportmunkában. A szövegek feldolgozására 5-10 percet
adjunk, beszámolóra csoportonként 1-1 percet.
A feladatot inkább csak differenciálásra, plusz munkára vágyó, különösen érdeklődő tanítványainkkal dolgoztassuk fel.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A szövegek közül választhatunk csupán egyet, és frontális munkában differenciáló, egyéni/páros feladatként is

A pénz
feldolgoztathatjuk.
A feladatok bármilyen formában történő feldolgozása lexikonhasználatot és szómagyarázatokat igényel.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szövegértés fejlesztése, asszociációs készségek, szóbeli kifejezéskultúra fej-

lesztése, lényeglátás
MUNKAFORMA: csoportos/frontális
MÓDSZEREK: szövegfeldolgozás, beszámoló
ESZKÖZ: IV/2.1–IV/2.4.-ig szövegek és FL3.–FL6.-ig feladatok.

A) csoport

IV/2.1. SZÖVEG FL3.
Először Kínában fedezték fel, hogy a pénzt könnyebb nyomtatott papír formájában kezelni.
A X. században a kínai kormányzat csekély értékű, de súlyos vaspénzeket bocsátott ki. Az emberek a kereskedőknél hagyták ezeket az érméket, és inkább azokat a kézzel írott elismervényeket
használták, amelyeket az érmék helyett kaptak. A XI. század elején a kormányzat a nyomtatott
nyugtákat hivatalosan is pénznek nyilvánította, és a nyugtákat rögzített értékkel ruházta fel.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828

IV/2.1. FELADAT FL3.
1. Húzzátok alá a szövegben: Hol találták ki a papírpénzt?
2. Miért találták ki az emberek a nyugtákat, elismervényeket?
3. Szerintetek mit jelent az, hogy a nyugtáknak rögzített értéke lett?
Mondjátok el szóban!

IV/2.1. FL3. MEGOLDÁS:

1. Kínában.
2. A fémpénzek nagyon nehezek voltak.
3. Rögzített érték: egy adott nyugta mindig
ugyanannyit ér.

B) csoport

IV/2.2. SZÖVEG

FL4.

A fémpénz kétségtelen előnyei mellett néhány szempontból nehézkesen használható: fémtartalma miatt súlyos, távolsági kereskedelemben nem biztonságos, valamint a Föld fémtartalékai
végesek. Ezért a X–XI. századtól kezdve nagyobb címletű fizetőeszközként a papír terjed el:
így alakul ki a papírpénz. Ugyanakkor a papírpénz használata teszi igazán fontossá a biztonsági elemek szerepét, mivel önálló, belső értéke szinte nincs. A legmodernebb fizetési eszközök
(bankkártyák, telebank, elektronikus pénztárca) bevezetésének fő célja is a lehető legbiztonságosabb fizetési rendszerek létrehozása és működtetése.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828
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IV/2.3. FELADAT FL4.
1.
Milyen anyagból készülhettek fémpénzek?
Milyen súlyos lehetett a mesékben szereplő egy zsák arany?
Elbírta azt egy ember?
2. Miért váltotta fel a fémpénzt a papír? Húzzátok alá a szövegben!
3. Ma is van még fémpénz?
Milyen lehetőségeink vannak ma a fizetésre?

IV/2.3. FL4. MEGOLDÁS:

1. Ezüst, arany, réz, alumínium, fémötvözetek
(nemes fémek), amit tanulóink spontán felsorolnak.
2. Az egy zsák aranyat biztosan nem bírta el egy
ember.
3. Mert nagy volt a súlya, mert könnyen elrabolták, mert a Föld (nemes) fémtartalékai végesek.

C) csoport

V/2.3. SZÖVEG FL5.
Önálló magyar papírpénzt először az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején bocsátottak ki.
A szabadságharc bukása és a kiegyezés után, 1878-ban alapították meg az Osztrák–Magyar Bankot,
mely a Monarchia közös bankjegyeit bocsátotta ki, először forintot, majd 1892-től az első világháború
végéig koronát. 1924-ben alapították meg az önálló magyar jegybankot, mely bevezette az új valutát,
a pengőt, amelynek rövid, mintegy húszéves pályafutását a világ egyik legnagyobb inflációja zárta
le. Jelenlegi fizetőeszközünket, a forintot 1946. augusztus elsején vezették be.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828

IV/2.3. FELADAT FL5.
1. Milyen pénzünk volt vajon az 1848–49-es szabadságharc előtt?
2. Szerintetek miért bocsátottak ki önálló magyar pénzt a szabadságharc idején?
3. A szabadságharc után ismét közös pénzünk lett a Habsburgokkal. Mi volt ennek a pénznek
a neve? Húzzátok alá!
Meddig volt érvényben ez a pénz?
4. Mi az az infláció?
Nézzétek meg idegen szavak gyűjteményében!

IV/2.3. FL5. MEGOLDÁS:

1. Közös pénz a Habsburgokkal.
2. Többek között azt jelentette, hogy függetlenek lettünk a Habsburgoktól. (Egy ország
függetlenségének akkor még fontos jelképe
volt, hogy van-e önálló pénze.) 20 évig volt
érvényes ez a pénz.
4. A pénz elértéktelenedése, romlása.

A pénz

D) csoport

V/2.4. SZÖVEG

FL6.

Napjainkban a készpénzforgalom egyszerűsítésére bevezetett csekkek, hitelkártyák mellett a
készpénzforgalom a világon mindenhol jelentős szerepet játszik.
A 90-es években a másolási módszerek, eszközök korábban nem tapasztalt tempóban fejlődtek.
Az elektronikus színbontás, a színes fénymásolók, a számítógépes nyomtatók a hamisítók kedvelt eszközeivé váltak, és így a világ valamennyi bankjegye számára kihívást jelentenek.
Napjainkban, amikor a számítógépek, színes fénymásoló gépek egyre szélesebb körben terjednek, könnyen hozzáférhetőek, fontos tudni, hogy azokkal bankjegyeket sokszorosítani még
játékból, kíváncsiságból sem szabad. Az MNB-ről szóló törvény értelmében a forgalomban lévő
pénzről utánzatot készíteni vagy készíttetni bármely célra csak az MNB engedélyével szabad.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828

IV/2.4. FELADAT FL6.
1. Húzzátok alá! Mivel tudunk fizetni manapság?
2. Miért lett könnyű dolga a pénzhamisítóknak a 90-es években?
3. Mondjátok el az egyik nagyon fontos törvényt a pénzzel kapcsolatban!

IV/2.4. FL6. MEGOLDÁS:

1. Hitelkártya, csekkek, készpénz.
2. Másolási módszerek fejlődése, elektronikus
színbontás, színes fénymásolók, számítógépes nyomtatók.
3 Bankjegyeket sokszorosítani még játékból,
kíváncsiságból sem szabad. Az MNB-ről szóló törvény értelmében a forgalomban lévő
pénzről utánzatot készíteni vagy készíttetni bármely célra csak az MNB engedélyével
szabad.

V. JELENTÉSTEREMTÉS
A SZÖVEGGEL VALÓ ISMERKEDÉS

V/1. Bankjegyeink. Interneten végzett feladat-feldolgozás
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az óra megvalósításának feltétele, hogy a számítástechnika teremben kapcsolódni tudjunk az internetre. Egyrészt, hogy tanulóink tanulják és gyakorolják az interneten történő ismeretszerzést, hiszen az ő életükben az
internethasználat már mindennapos, hétköznapi lehetőség és szükséglet lesz.
Másrészt a Magyar Nemzeti Bank honlapján rendkívül jó, részletes pénzismereti anyagok vannak, minden
pénznemünkre kiterjedő részletes leírással, fényképes bemutatóval. Elemi részekre és részletekre lebontva láthatjuk a pénzek legapróbb részleteit, azokat is, amelyeket egyébként szabad szemmel nem láthatunk.
A honlap a teljesség igényével mutatja be az egyes címletű pénzeket, nekünk azonban nem kell a feldolgozásnál
teljességre törekednünk. Keressék a tanulók azokat a jellemzőket, amelyek minden címletű pénznél azonosak.
Feltétlenül javasoljuk, hogy az órát megelőzően a pedagógus tekintse meg a honlapot és annak a témához kap-
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csolódó részeit. Válasszuk ki előre a feldolgozásra felkínált feladatokat.
A Google vagy más kereső programba írják be tanulóink a Magyar Nemzeti Bank kulcsszavakat. A bankjegy
és érme www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_penzeink sorba kattintsunk tovább. A felkínált lehetőségek
közül a bal oldali halványzöld mezőben kattintsunk a Bankjegyek szóra.
Csoportokban dolgozunk tovább. Csoportjaink kattintsanak az alábbiak szerint a címsorokra.
A) csoport: Húszezer forint
B) csoport: Tízezer forint
C) csoport: Ötezer forint
D) csoport: Kétezer forint
E) csoport: Ötszáz forint
Minden csoportnak feltétlenül szüksége van arra az adott címletű pénzre, amit éppen vizsgál. Az eredeti pénzek nélkül a feladat nem vagy csak részlegesen végezhető el.
A megfelelő pénznemre való kattintás után megtaláljuk az összes ismeretet, amire szükségünk van. A kis fényképek a pénz különböző részleteit ábrázolják, érthető leírást mellékelve azokhoz. Tanulóink a látott részleteket
azonosítsák be a náluk lévő igazi pénzen, olvassák el a magyarázó szöveget, készítsenek rövid jegyzetet, amely
a csoportbeszámolón segíti őket.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Amennyiben a feladat könnyedén megy, csoportjaink választhassanak még egy pénznemet feldolgozásra.
Tanulóink maguk is eldönthetik, hogy a magasabb címletű pénzekről közölt ismeretek közül mi érdekli őket,
engedjük, hogy érdeklődésüknek megfelelően tájékozódjanak a pénzekről.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: figyelemkoncentráció, vizuális differenciálás és diszkrimináció fejlesztése,

rész és egész viszony, lényeglátás fejlesztése
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: munkatempó szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: megfigyelés, azonosítás, szövegfeldolgozás, jegyzetelés
ESZKÖZ: számítógép, internethasználat (V/1. feladat FL7.)

V/1. FELADAT FL7.

1. Írjátok be a számítógép kereső programjába a Magyar Nemzeti Bank nevét!
2. A felkínált lehetőségek közük kattintsatok a Bankjegy és érme címsorra!
3. A megjelenő lapon a bal oldali halványzöld sávban kattintsatok a Bankjegyek címsorra!
4. A bankjegyek közül válasszátok azt, amelynek a tanulmányozását feladatul kaptátok!
5. A képernyőn megjelenő szempontok szerint figyeljétek meg a pénzt.
Azonosítsátok a részleteket az igazi pénzzel!
6. A pénz részleteiről készítsetek rövid jegyzetet!

A pénz
V/1. FL7. MEGOLDÁS:
Az egyes pénznemeknél a következő szempontok szerint lehet vizsgálódni:
Vízjel
Biztonsági szál
Hologram
Illesztőjel
Biztonsági elem
Rejtett kép
Mikroírás
Jelzőrostok
Jel csökkentlátók számára
A pedagógus munkáját nagymértékben segíti a
modul végén közölt HÁTTÉRISMERETI anyag.

V/2. Beszámoló és értékelés
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az időbeosztás, az óraszervezés, pedagógiai elgondolásaink érdekében a modulnak ez a része megvalósulhat a
reflektálás részben is.
A feladatok elvégzése után hallgassuk meg a csoportok beszámolóit. Lehetséges megoldásként azt javasoljuk,
hogy az egyes csoportok is kattintsanak arra a pénznemre, amiről a csoport a beszámolóját tartja, és ott kövessék
a beszámolót.
A beszámolót tartó csoporttag kiválasztása történhet pedagógiai gyakorlatunknak és szokásainknak megfelelően.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A teremben körbe ülve, magát az igazi pénzt bemutatva is elvégezhető a feladat.
A befogadó csoportok 1–5-ig terjedő pontszámmal értékelik a csoportbeszámolókat. Minden csoport kapjon 2
percet a beszámolóra, a beszámolónál kevés és csak általános érvényű ismereteket említsenek: mennyiben hasonlítottak ezek a pénzek az előző órán megvizsgált 1000 forintos bankjegyhez. 4 percet fordítsunk a csoportok
munkájának értékelésre. Egyúttal összegezzük is, hogy csoportjaink összesen hány pontot szereztek.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: szóbeli beszámolók formai és tartalmi követelményeinek alapozása, ismere-

tek közvetítése és integrálása
A DIFFERENCIÁLÁS SZEMPONTJAI: egyéni képességek szerint
MUNKAFORMA: csoportos
MÓDSZEREK: beszámoló és értékelés

VI. REFLEKTÁLÁS
A TANULTAK ELMÉLYÍTÉSE, ALKALMAZÁSA

VI/1.1. A feladat összefoglalása fürtábrával
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Amennyiben az I/4. részben a fürtábrás ráhangolódást végeztük, most térjünk vissza erre. Akkor is, most is az
ábra kiindulópontja a PÉNZ szó volt. Mi jut most eszükbe a pénzről? Hasonlítsuk össze a két ábrát. Amennyiben a ráhangolódás I/4. részben nem a fürtábrás feladatot választottuk, most szedjék össze csoportjaink asszociációikat a témával kapcsolatban. A feladatot csak meghatározott ideig, 3 percig végezhetik, ezért nagyon fontos,
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hogy nagy papírt kapjanak, hogy egyszerre több tanuló is hozzáférjen és írni tudjon. A maradék időt szánjuk
arra, hogy csopotjaink körbejárnak és olvasgatják egymás ábráit.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

Készíthetünk egy nagy csomagolópapírra közös, osztályszintű fürtábrát is.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: ismeretek elmélyítése, integrálása, assszociációs készség fejlesztése
MUNKAFORMA: csoportos/frontális
MÓDSZEREK: fürtábra készítése
ESZKÖZ: csomagolópapír

VI/1.2. Egy nagy, közös álom
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Üljünk körbe a teremben. Kezdjünk el egy közös álmot, amely akkor valósítható meg, ha pénzünk van. Az álom
része lehet az is, ahogy a szükséges pénzre szert teszünk. Minden tanulónak az előtte szóló gyerek álmát kell
folytatnia, még akkor is, ha azzal nem értett egyet; ez esetben meg kell fordítania a történetet, úgy kiegészíteni,
hogy logikusan illeszkedjen az eddig elhangzottakhoz, mégis más irányba vigye a történetet.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: asszociációs készség, képzeletvilág fejlesztése
MUNKAFORMA: frontális
MÓDSZEREK: drámajáték

VI/1.3. Mire futná a pénzünkből?
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A tanulócsoportjaink végezzenek kalkulációt: mire költenék, ha az osztály nyerne egy
versenyen 20 000 forintot. Mire futná ebből, mit vennének az osztályba?
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA:

A feladatot adhatjuk páros munkában is. Ez esetben a párok arról döntsenek, mit vennének maguknak, ha ajándékba kapnának 20 000 forintot. Mire lenne ez elég? Kalkulációikat név nélkül tűzzék ki a táblára, nézegessék
meg a mások kalkulációját.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: kalkulálás, értékismeret, tervezés, stratégiaalkotás
MUNKAFORMA: páros
MÓDSZEREK: tervezés

A pénz

MELLÉKLETEK
FOTÓK
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I/1. K SZITUÁCIÓS KÁRTYA

SZITUÁCIÓLEÍRÁS
1)
Tervezzetek és játsszatok el egy jelenetet, amelyben valamelyik szülőtől vagy mind
a kettőtől egyszerre pénzt kunyeráltok egy új pólóra. Ez egy nagyon drága póló, de
ti igyekezzetek úgy feltüntetni, mintha nagyon is megérné az árát.
Szülőként hivatkozzatok a fizetésetekre, arra, hogy a gyereknek amúgy is rengeteg
ruhája van. Nem éri meg az árát.
Legyen a jelenetben egy testvér is, aki az egyenlőségre hivatkozva szintén kér egy
ugyanolyan pólót.
(Biztosan tudjátok? Egy márkás póló 5000-10 000 forintba is belekerülhet.)
2)
A jelenetet megtervezhetitek és eljátszhatjátok úgy is, hogy egy vadonatúj biciklit
kértek.
Hivatkozzatok arra, hogy a régit kinőttétek. Az új bicikli nagyon drága, de ti ecseteljétek a bicikli számos olyan technikai előnyét, ami miatt megéri az árát.
A beszélgetésen vegyen részt egy testvér is, aki támogatóan viselkedik, mert azt
reméli, hogy így megkaphatja a kinőtt, régi bicikliteket. Szülőként hivatkozzatok a
fizetésetekre, arra, hogy másra kell a pénz.
(Biztosan tudjátok? Egy jobb bicikli ma 25 ezer forinttól akár 100 ezer forintba kerülhet.)

A pénz

II/1. FL1. FELADAT

Vizsgáljátok meg alaposan egy 1000 forintos bankjegyet!
1. Mérjétek meg vonalzóval, mekkorák az oldalai!
.....................................................................................................................................................
2. Milyen színű a pénz?
Kicsit mozgassátok a fényben! Milyen színeket fedeztek még fel?
.....................................................................................................................................................
3. Részletesen írjátok le, mi látható a pénz előlapján!
Balról jobbra haladjatok!
Minek a jele, rövidítése van a bal szélen?
.....................................................................................................................................................
4. Olvassátok le a piros sorszámot a pénz alján!
.....................................................................................................................................................
Most nézzetek át a kép jobb szélére! Onnan is olvassátok le a sorszámot!
.....................................................................................................................................................
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5. Most fordítsátok a pénzt a fény felé! Nézzetek át a pénz baloldali részén!
Mit láttok?
.....................................................................................................................................................
6. A pénz közepe felé haladva egy lilás, ezüstös, hullámos szélű csíkot láttok! Kicsit
mozgassátok meg a pénzt a fényben! Mik láthatók ebben a lilás csíkban?
.....................................................................................................................................................
7. Milyen részleteket tudtok megfigyelni a középső mezőben?
.....................................................................................................................................................
Kicsit mozgassátok a fényben a pénzt! A pénz közepén egy halványan ezüstös szélesebb sávot láttok. Mi látható ebben a sávban?
.....................................................................................................................................................
Kinek az arcképe díszíti a pénz előlapját?
.....................................................................................................................................................
8. Mi van a kép jobb alsó sarkában?
.....................................................................................................................................................
Mi van a kép jobb felső sarkában? Rajzoljátok le!

Ha megfordítjátok a pénzt, ez a jel megismétlődik a pénz hátlapján a bal felső sarokban is.
A neve illesztőjel. Nézzetek át a pénzen! Milyen betűt formál a két illesztőjel?

9. Tapogassátok meg a pénzt! Mindenhol egyformán sima?
Hol éreztétek, hogy érdesebb?
.....................................................................................................................................................
Most nagyítóval nézzétek meg a pénz előlapját! További részleteket is fel tudtok
fedezni?
.....................................................................................................................................................

A pénz

10. Most a pénz hátoldalát vizsgáljuk meg!
Most is balról jobbra haladjatok!
Vizsgáljátok meg nagyítóval a pénz jobb szélét és a pénz alját! Mi van odaírva mikroírással?
.....................................................................................................................................................
11. Milyen képek díszítik a hátoldalt?
.....................................................................................................................................................
Hol van ez a kút Magyarországon? Olvassátok le a pénzről!
A másik képen egy corvina részlete látható. Mik azok a corvinák?
Mi az iniciálé?
12. Haladjatok tovább: a pénz középmezőjét elhagyva nézzétek meg a függőlegesen futó szélesebb sávot!
Mik láthatók ebben a sávban szabad szemmel?
.....................................................................................................................................................
Haladjatok tovább! Mi látható a kép jobb felső szélén?
13. A pénz jobb oldalán egy vonalkódszerűség látszik. Tapogassátok meg a kezetekkel ezt a jelet!
Milyen?
.....................................................................................................................................................
Ez a jel a csökkent látóképességűeknek van, hogy ők is meg tudják ismerni a pénzt.
14. Most fordítsátok a pénzt a fény felé! Nézzetek át a jobb mezőn! Mit láttok?
.....................................................................................................................................................
15. Tapogassátok meg a pénz hátoldalát! Mindenhol egyformán sima?
Hol éreztétek, hogy érdesebb?
.....................................................................................................................................................
16. Most nagyítóval is vizsgáljátok meg a pénz hátoldalát! További részleteket is fel
tudtok fedezni.
.....................................................................................................................................................
III/1. FL2. FELADAT

Önálló munka
1. Csoportoddal vagy egyénileg vizsgálj meg otthon egy más címletű bankjegyet is!
Az órai tapasztalatok alapján vizsgálódj és készíts jegyzetet!
2. Böngésszetek a Magyar Nemzeti Bank honlapján.
A Google kereső programjába írjátok be a bank nevét! Az ott felkínált menükből
válogassatok!
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A) csoport
IV/2.1. SZÖVEG FL3.

Először Kínában fedezték fel, hogy a pénzt könnyebb nyomtatott papír formájában
kezelni. A X. században a kínai kormányzat csekély értékű, de súlyos vaspénzeket
bocsátott ki. Az emberek a kereskedőknél hagyták ezeket az érméket, és inkább azokat a kézzel írott elismervényeket használták, amelyeket az érmék helyett kaptak.
A XI. század elején a kormányzat a nyomtatott nyugtákat hivatalosan is pénznek
nyilvánította, és a nyugtákat rögzített értékkel ruházta fel.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828
IV/2.1. FELADAT FL3.

1. Húzzátok alá a szövegben: Hol találták ki a papírpénzt?
2. Miért találták ki az emberek a nyugtákat, elismervényeket?
3. Szerintetek mit jelent az, hogy a nyugtáknak rögzített értéke lett?
Mondjátok el szóban!
B) csoport
IV/2.2. SZÖVEG

FL4.

A fémpénz kétségtelen előnyei mellett néhány szempontból nehézkesen használható: fémtartalma miatt súlyos, távolsági kereskedelemben nem biztonságos, valamint a Föld fémtartalékai végesek. Ezért a X–XI. századtól kezdve nagyobb címletű
fizetőeszközként a papír terjed el: így alakul ki a papírpénz. Ugyanakkor a papírpénz használata teszi igazán fontossá a biztonsági elemek szerepét, mivel önálló,
belső értéke szinte nincs. A legmodernebb fizetési eszközök (bankkártyák, telebank,
elektronikus pénztárca) bevezetésének fő célja is a lehető legbiztonságosabb fizetési
rendszerek létrehozása és működtetése.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828
IV/2.3. FELADAT FL4.

1. Milyen anyagból készülhettek fémpénzek?
Milyen súlyos lehetett a mesékben szereplő egy zsák arany?
Elbírta azt egy ember?
2. Miért váltotta fel a fémpénzt a papír? Húzzátok alá a szövegben!
3. Ma is van még fémpénz?
Milyen lehetőségeink vannak ma a fizetésre?

A pénz

C) csoport
V/2.3. SZÖVEG FL5.

Önálló magyar papírpénzt először az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején bocsátottak ki.
A szabadságharc bukása és a kiegyezés után, 1878-ban alapították meg az Osztrák–
Magyar Bankot, mely a Monarchia közös bankjegyeit bocsátotta ki, először forintot, majd 1892-től az első világháború végéig koronát. 1924-ben alapították meg az
önálló magyar jegybankot, mely bevezette az új valutát, a pengőt, amelynek rövid,
mintegy húszéves pályafutását a világ egyik legnagyobb inflációja zárta le. Jelenlegi
fizetőeszközünket, a forintot 1946. augusztus elsején vezették be.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828
IV/2.3. FELADAT FL5.

1. Milyen pénzünk volt vajon az 1848–49-es szabadságharc előtt?
2. Szerintetek miért bocsátottak ki önálló magyar pénzt a szabadságharc idején?
3. A szabadságharc után ismét közös pénzünk lett a Habsburgokkal. Mi volt ennek
a pénznek a neve? Húzzátok alá!
Meddig volt érvényben ez a pénz?
4. Mi az az infláció?
Nézzétek meg idegen szavak gyűjteményében!
D) csoport
V/2.4. SZÖVEG

FL6.

Napjainkban a készpénzforgalom egyszerűsítésére bevezetett csekkek, hitelkártyák
mellett a készpénzforgalom a világon mindenhol jelentős szerepet játszik.
A 90-es években a másolási módszerek, eszközök korábban nem tapasztalt tempóban fejlődtek. Az elektronikus színbontás, a színes fénymásolók, a számítógépes
nyomtatók a hamisítók kedvelt eszközeivé váltak, és így a világ valamennyi bankjegye számára kihívást jelentenek.
Napjainkban, amikor a számítógépek, színes fénymásoló gépek egyre szélesebb
körben terjednek, könnyen hozzáférhetőek, fontos tudni, hogy azokkal bankjegyeket sokszorosítani még játékból, kíváncsiságból sem szabad. Az MNB-ről szóló törvény értelmében a forgalomban lévő pénzről utánzatot készíteni vagy készíttetni
bármely célra csak az MNB engedélyével szabad.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828
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IV/2.4. FELADAT

FL6.

1. Húzzátok alá! Mivel tudunk fizetni manapság?
2. Miért lett könnyű dolga a pénzhamisítóknak a 90-es években?
3. Mondjátok el az egyik nagyon fontos törvényt a pénzzel kapcsolatban!
V/1. FELADAT

FL7.

1. Írjátok be a számítógép kereső programjába a Magyar Nemzeti Bank nevét!
2. A felkínált lehetőségek közük kattintsatok a Bankjegy és érme címsorra!
3. A megjelenő lapon a bal oldali halványzöld sávban kattintsatok a Bankjegyek
címsorra!
4. A bankjegyek közül válasszátok azt, amelynek a tanulmányozását feladatul kaptátok!
5. A képernyőn megjelenő szempontok szerint figyeljétek meg a pénzt!
Azonosítsátok a részleteket az igazi pénzzel!
6. A pénz részleteiről készítsetek rövid jegyzetet!
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

A pénz

PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA AZ ÓRA VEZETÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES HÁTTÉRISMERETEK
A Magyar Nemzeti Bank 1997-ben új forint bankjegysorozat kibocsátását kezdte meg. Az 1946-tól kezdődően kibocsátott régi bankjegyeket az elmúlt években teljes egészében felváltották az új bankjegyek. A 7 címletből álló
bankjegycsalád utolsó – egyben legmagasabb – címlete, a 20 000 forintos 2001 februárjától van forgalomban.
2000-ben, a magyar millennium évében a sorozatba illeszkedő, de a forgalmi bankjegyeknél jóval kisebb számban nyomtatott 2000 forintos emlékbankjegyet is bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank, elsősorban a gyűjtői kör
részére.
Az új bankjegyek előoldalán a magyar történelem kimagasló személyiségeinek arcképei láthatók, a bankjegyek
hátoldalán hozzájuk kapcsolódó történelmi színhelyek jelennek meg.
A bankjegyek szerkezete eltér a régi sorozatétól, a hajdani szimmetrikus elrendezés helyett aszimmetrikusak az
ábrázolások, a bankjegyek bal szélére ún. szelvény került, amely az árnyalatos vízjelet is tartalmazza.
Az új bankjegysorozat valamennyi címletének mérete azonos (154 x 70 mm). Az egységes méret mind a lakosság, mind az automaták által könnyen kezelhető, kedvező a szállítási, tárolási feltételek kialakítása szempontjából is. A következőkben a forgalomban lévő bankjegyeink jellegzetességeit, az alkalmazott biztonsági elemeket,
megoldásokat tekintjük át.
A bankjegy az egyik legkülönlegesebb ún. biztonsági nyomtatvány, ennek megfelelően különlegesek:
– a papírja
– a nyomtatása és
– az előállítása során alkalmazott anyagok.
A bankjegypapír
Az írásbeliség nyomai évezredekre nyúlnak vissza, de az az anyag, amely az írást valóban közkinccsé tette: a
papír volt. Történelmünkben a papír közel 2000 éve ismert, európai elterjedéséről azonban csak mintegy 800
éve beszélhetünk.
A hétköznapokban használatos író-nyomó (sokszorosító, csomagoló) papírok alapanyagául általában tűlevelű és lombos fák, növények rostjaiból nyert cellulózok szolgálnak. Ettől lényegesen eltér a bankjegyek papírja, melyben a textiliparban is használatos növényi rostokat, elsősorban gyapotot alkalmaznak a gyártás során. Ezzel elérhető, hogy a bankjegy kézről kézre járva,
sokszor hajtogatva, néha gyűrve, esetenként kimosva is, hosszú ideig felismerhető és forgalomképes maradjon.
A bankjegypapír összetételén túl azért is különleges, mert a gyártás során a hamisítások megnehezítésére különböző biztonsági elemeket alkalmaznak:
– a vízjelet,
– a biztonsági szálat,
– a jelzőrostot.
A vízjel
Az első vízjel a X. századból származik, egy arab, vélhetően bambuszból készített merítőszita hagy maradandó
nyomokat a papírlapon. Tudatosan valószínűleg az olasz Puzzoli mester készítette először, az olaszországi Fabrianóban, 1282 körül. Azóta a vízjelkészítés elmaradhatatlan velejárója lett a papírkészítésnek, egyes író-nyomópapírok és különösen a biztonsági (okmány-, érték-, bankjegy-) papírok gyártásának.
A vízjel a papírgyártás során keletkezik, amikor a nedves, híg papírmasszából egy szita felületén a papírlap létrejön. A vízjel rajzolata a szita síkjából néhol kidomborodik, néhol pedig bemélyed. Ennek megfelelően e helyekre
hol kevesebb, hol több papíranyag képes lerakódni. Ahol kevesebb a lerakódott anyag, ott száradás után a papír
fény felé tartva világosabb tónusú, ahol több a lerakódott anyag, ott sötétebb tónusú lesz a környezeténél.
A vízjel számára általában egy szabadon hagyott felületet, ún. „szelvényt” alakítanak ki a bankjegyen, amelyre
vagy egyáltalán nem kerül nyomat, vagy csak finom alnyomat, hiszen a nagy festékvastagságú képnyomatok a
vízjel azonosítását nehezítenék, esetleg teljesen eltakarnák azt.
A bankjegyeken alkalmazott vízjelek közül legértékesebb az árnyalatos, portré vízjel, amely általában a bankjegyre nyomtatott személy portréjának tükörképe.
A forint bankjegysorozat valamennyi címlete ilyen, a címletre jellemző árnyalatos portré vízjelet tartalmaz. A
bankjegyet felemelve, fény felé fordítva segédeszköz nélkül is jól látható a többtónusú, sötétebb és világosabb
felületek folyamatos átmenetével jellemezhető vízjel.
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A biztonsági szál
A biztonsági szálat a papírgyártás során a papírlap kialakulásával egy időben ágyazzák be a papír anyagába.
A szál (melyet szokás fémszálnak is nevezni) általában különleges tulajdonságú bevonattal ellátott műanyag. A
forint bankjegyek mindegyikébe „beágyazott” biztonsági szál fény felé tartva, átnézetben könnyen ellenőrizhető, folyamatos vonalként látszik. Felületén apró betűkkel, ún. mikroírással a „Magyar Nemzeti Bank” felirat
olvasható.
A jelzőrostok
A jelzőrostok a papír rostanyagába kevert, 3-4 mm hosszúságú szálacskák, melyek természetes fényben nem
láthatók.
Eszközös vizsgálattal, ultraibolya (UV) lámpával vizsgálva azonban előtűnnek a bankjegyben rendszertelenül
elhelyezkedő, kék, zöld és piros színben fluoreszkáló rostok.
A bankjegypapír különleges tulajdonságai:
Ha közönséges író-nyomó vagy fénymásoláshoz használt papírt és egy bankjegyet UV-fény alá tartunk, eltérő
jelenséget tapasztalunk. Előbbiek fehérebbnek (kékes-fehérnek) látszanak UV-fény alatt, mint természetes fényben. Ennek oka az, hogy a papír fehérségének növelése érdekében az alapanyaghoz fluoreszkáló adalékokat,
úgynevezett optikai fehérítőszereket adagolnak. Ezek az anyagok a rájuk eső fény ultraibolya tartományban
lévő sugarait elnyelik, és azokat a látható fény különböző hullámhosszain verik vissza. Így az optikai fehérítőszert tartalmazó papír a napfény hatására vagy közvetlen UV-fény hatására a ténylegesnél fehérebbnek látszik.
Ezzel szemben a bankjegyek papírja UV-fény alatt is sötét marad. Ennek oka az, hogy nem tartalmaz optikai
fehérítőszereket, hiszen – szemben az írásra, nyomtatásra használatos papírokkal – nem szempont a színes
nyomatokkal sűrűn fedett bankjegypapír fehérsége. Másrészt ezek fluoreszcenciája nemkívánatos módon csökkentené, esetleg semlegesítené a papírban biztonsági elemként alkalmazott, szintén fluoreszkáló tulajdonságú
jelzőrostok vagy a különleges fluoreszkáló festékkel a papírra nyomtatott felületek hatását.
A bankjegyek nyomtatása
A bankjegyek nyomtatása során több fázisban, háromféle nyomdai eljárást alkalmaznak:
– síknyomtatást (ofszet nyomtatás) a bankjegyek al- vagy háttérnyomataihoz, illetve az újranyomtatáskor esetleg változó feliratokhoz (aláírások, dátum),
– magasnyomtatást a bankjegyek sorszámozásához,
– metszetmélynyomtatást a bankjegyeken lévő meghatározó nyomatokhoz (portré, hátoldali kép, értékjelzések,
díszítő elemek).
A három eljárás közül a metszetmélynyomtatás a legfontosabb. Ezt az eljárást csak bankjegyeken és értékpapírokon használják, a „kereskedelmi” nyomtatás során nem. A nyomólemez előkészítése, vagyis a nyomtatni
kívánt rajzolatnak kézi bevésése a fémlemez sík felületébe hónapokban mérhető feladat.
A nyomtatás során a nyomólemez teljes felületét megfestékezik, majd a felesleges festéket letörlik, így festék
csak a lemezbe vésett vonalakban marad.
A nyomólemezt nagy erővel a papírhoz préselik, a papír ekkor a lemez vésett rajzolataiból a festéket „kiemeli”,
így az a papír felületén megtapad. A nyomat a nagy festékvastagság miatt kiemelkedik a bankjegy felületéből,
és tapintással is jól érzékelhető.
A meghatározó nyomatokat (pl. a portré, az előoldali címer vagy a „Magyar Nemzeti Bank” felirat) ujjunk, körmünk hegyével finoman végigtapintva az érzet egy körömreszelőhöz hasonlatos.
A bankjegyen lévő, nyomtatással kialakított biztonsági elemek
Mikroírás
Bankjegyeink felületét 4-8 szoros nagyításban vizsgálva rendkívül kisméretű betűkkel nyomtatott, többnyire a
címletet vagy a kibocsátó bankot feltüntető feliratok válnak olvashatóvá.
Ilyen feliratok találhatóak valamennyi címleten, az elő- és a hátoldalon, az alnyomatban, illetve a hátoldalon a
vízjelmező alatt és fölött metszetmélynyomtatással.
Illesztőjel
Valamennyi címleten megtalálható az előoldal jobb felső, illetve a hátoldal bal felső sarkában. A két oldalon lévő,
önmagában értelmetlennek tűnő ábratöredékek a nagy pontosságú nyomtatásnak köszönhetően, egymást kiegészítve nyernek értelmet.
A bankjegyet felemelve, fény felé tartva, a jelen átnézve egy H betűt láthatunk.
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Rejtett kép
Valamennyi címleten megtalálható az előoldalon, a vízjelmező fölött ez a tagolt formájú kerettel díszített ovális,
metszetmélynyomtatással készült nyomat. (Az 500 és 1000 forintosok esetében csak a 2000. év előtt kibocsátott
bankjegyeken.) A nyomatot először nagyítóval vizsgálva láthatóak a nagy festékvastagságú, határozott kontúrú, meghatározott rend szerint elhelyezkedő vonalak, a bankjegyet közel szemmagasságba emelve és síkban
jobbra-balra elforgatva előtűnik az addig elrejtett kép, az „MNB” felirat.
Csökkent látóképességűeket segítő azonosító jel
Valamennyi bankjegyünk hátoldalán megtalálható a vízjelmező szélén. A címletenként eltérő, négyzetekből,
körökből, háromszögekből és vonalakból álló, metszetmélynyomtatással készült jelrendszer a bankjegyeken
lévő más metszetmélynyomtatással készült nyomatrészekkel együtt a vakok és a csökkent látóképességűek számára könnyíthetik meg a címlet azonosítását.
Optikailag változó tulajdonságú festékkel készült nyomat
A sorozat három címletén, a 20 000 forintoson, továbbá a 2000-től kibocsátott 500 és 1000 forintoson is találhatunk ilyen biztonsági elemet.
Jellegzetességük, hogy a különleges optikai tulajdonságú festék a rátekintés szögétől függően változtatja a színét.
A 20 000 forintoson a hátoldali kép fölött jobbra található nyomtatott rozetta színe a rátekintés szögétől függően
vörösesliláról szürkészöldre változik.
Az 500 és 1000 forintos bankjegyeken a korábbi rejtett kép helyén lévő rozettában az „MNB” betűk láthatóak. A
nyomat színe a rátekintés szögétől függően az 500 forintoson aranyról zöldre, az 1000 forintoson vörösesliláról
sárgászöldre változik.
Holografikus hatású fémcsík
A magasabb címleteket (2000, 5000, 10 000 és 20 000 forintos) az előoldalon a vízjelmező mellett jobbra található holografikus hatású fémcsík is védi. A csík felületén – a rátekintés szögétől függően – kétféle motívum is
azonosítható: vagy a köztársasági címer, vagy az „MNB” betűk láthatóak. A fémcsík baloldalán mikroírással az
értékjelzés is megtalálható.
UV-fény alatt fluoreszkáló nyomatok a bankjegyen
A bankjegyen lévő fluoreszkáló nyomatok vizsgálata segédeszközt, UV-lámpát igényel. A bankjegyeket UV-fény
alatt vizsgálva a következő jellegzetességeket láthatjuk:
– valamennyi címleten narancsszínben fluoreszkál az előoldal bal alsó sarka közelében található, vízszintesen
elhelyezkedő, két betűből és hét számjegyből álló sorszám,
– valamennyi címlet elő- és hátoldalán az alnyomatok egyes mintázatai zöld vagy zöldeskék színben fluoreszkálnak,
– a vízszintes sorszám feletti vízjelmezőt UV-fényben vizsgálva címletenként változó, világoszöld színben fluoreszkáló ábrát láthatunk, mely témájában kapcsolódik a bankjegyen látható történelmi személyhez:
• a 20 000 forintoson korabeli öltözetben, esernyővel sétáló párt,
• az 1998-tól kibocsátott 10 000 forintoson az esztergomi bazilika kupolájának keretbe foglalt képét,
• az 5000 forintoson kör alakú rozettában a Lánchíd pillérjének képét,
• a 2002-től kibocsátott 2000 forintoson kardot markoló páncélozott kar keretbe foglalt képét
• az 1000 forintoson Mátyás király címerének részletét, a csőrében gyűrűt tartó hollót,
• az 500 forintoson ovális keretben lovas kuruc vitéz képét,
• a 2001-től kibocsátott 200 forintoson a tölgyfa levelének és termésének keretbe foglalt képét.
A bankjegyek ellenőrzéséről
Az előzőekben számba vett, a papírban lévő, továbbá nyomtatással kialakított biztonsági elemek azt a célt szolgálják, hogy az esetleg előforduló hamis bankjegyeket a valódi bankjegyek megfelelő ismerete alapján könnyen
felismerhessük.
A forint bankjegyek hamisítása az új forint bankjegysorozat bevezetése óta nem számottevő, nemzetközi összehasonlításban is elfogadható.
A biztonsági elemek ismeretében az egyes fizetési alkalmakkor, üzletekben, piacon, szórakozóhelyeken célszerű
az átvett bankjegyekre néhány pillantást vetni. Ennek megkönnyítése érdekében összefoglaljuk azokat a szempontokat, amelyeket a forint bankjegyek ellenőrzésekor, a hamisítványok kiszűréséhez figyelembe vehetünk:
– A forint hamisítványok sohasem készülnek valódi bankjegypapírra.
– A forint hamisítványok sohasem készülnek metszetmélynyomtatással, hanem színes fénymásolóval, esetleg
printerrel vagy síknyomtatással. Ebből következik, hogy felületükön tapintható festékvastagság nem érzékelhető.

297

298

Szövegértés–szövegalkotás „A” 4. évfolyam – Hétköznapi szövegek
E két alapvető szempont figyelembevételével segédeszköz nélkül ellenőrizhetjük:
– a metszetmélynyomtatás meglétét tapintással,
– fény felé tartva a bankjegyet, átnézetben a vízjelet, a biztonsági szálat és az elő-hátoldali nyomat pontos illeszkedését, a rátekintés szögének változtatásával az optikailag változó tulajdonságú nyomatot és a holografikus
hatású fémcsíkon lévő motívumokat, valamint a rejtett képet.
Segédeszközzel ellenőrizhető, hogy:
– a bankjegypapír tartalmaz-e optikai fehérítőt (UV-lámpa),
– jelzőrostokat és fluoreszkáló nyomatrészeket (UV-lámpa),
– a mikroírás a bankjegy felületén, illetve a biztonsági szálon olvasható-e.
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_penzeink&ContentID=2828

