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A SZEMÉLYISÉG

FEJLESZTÉS tantárgyról

Szervusz! Andris vagyok.
Nyitottan, örömmel és bizalommal
vegyél részt az önmagad
és a környezetedben élők
megismerésében. Fedezd fel, hogy
ki vagy, mit érzel, mi tetszik neked,
mit akarsz tenni!

Örvendek, hogy
megismerhetlek! Anna vagyok.
Egy csodálatos önismereti
kalandra hívlak téged. Készülj fel
a kihívásokra! Miért?
Mert a legfontosabb személy
TE vagy!

ANDRIS

ANNA

RÉKA

Szia! Az én nevem
Réka, és boldogan leszek az útitársad. Már nagyon várom, hogy
játékokkal, feladatokkal, projektekkel és alkotó tevékenységekkel
új és különleges dolgokat tanuljunk meg. Ugye,
szórakoztató lesz?

Sok sikert!
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A TANKÖNYV
BEMUTATÁSA
A NYOMTATOTT TANKÖNYV

A tanulási egység címlapja
A tanulási egység száma

4.

EGYSÉG

INTERAKCIÓK
HANGVERSENYE

A tanulási
egység címe

A tanulási egység projektje

Viszonyulásunk másokhoz

Bará

t kezdeményezel é
tságoka
s tarta

Minden tanulási egység keretében részt
fogsz venni, osztálytársaiddal együtt, olyan
egyedi és érdekes projektekben, melyek segíteni fognak a fejlődésedben, illetve az önismeret és a mások megismerésének útján:

sz fenn.

Konflik
tusok
en élők irá
at oldasz meg.
ezetedb
nt b
örny
izalm
Ak
at mut
atsz.

ete
böző helyz kben együtmű
ködsz m
Külön
ásokkal.

D ez v o

Sajátos kompetenciák,
kifejezetten számodra
megfogalmazva. Ezeket
fogod fejleszteni a tanulási egységben javasolt
tevékenységek során.

lt

are

Vers

enyhe

ö nő

el.

Betartod a vi
selkedé
si szabályo
kat.
eteket

lă
persona

sz
Kö

lyzetben helyes
en cs
eleksz

ü z en

1. Királyi koronám
2. Érzelmek egy faliszőnyegen
3. Az osztály hangmérője
4. Megköszönöm üzenetben
5. Óriási tanulás-napló
6. Mesterségek karneválja
7. Kalapok fesztiválja

fogalm
azol m
eg .

Projekt | MEGKÖSZÖNÖM ÜZENETBEN
A következő öt hét során alkalmat kapsz, hogy köszönő üzeneteket fogalmazz meg. A 93.
oldalon megtudod, hogyan vehetsz részt a Megköszönöm üzenetben című projektben.
üzenet: továbbított információ, amely szóban vagy írásban jut el a küldő személytől a címzetthez, egy bizonyos alkalomból:
köszönet, köszöntés, biztatás, évforduló stb.

Tanulási oldalak

4.

Lecția
3. lecke
3.
1.

EGYSÉG

5. Fedezz fel az útvesztőben hat viselkedési szabályt, ame-

Viselkedési szabályok
labirintusában

Alkotókör

lyek betartása ajánlott a másokkal történő jó együttműködés érdekében!

Dicsekszem.

Megfelelő viselkedésformák a társas kapcsolatokban

Javasolj két
viselkedési szabályt
a TELEFON szó
felhasználásával!

Udvariasan beszélek.

1.

Mire gondolsz, amikor a szabály szót hallod?

rend

SZABÁLY

Igazat mondok.
ÉN

b.

2. Válaszolj a kérdésekre a képek alapján!

Kiknek megfelelő a viselkedésmódja?
Milyen viselkedési szabályokat tartanak
be ők?
Kinek nem megfelelő a viselkedése?
Milyen viselkedési szabályokat nem tartanak tiszteletben ezek a személyek?

a.
dül vagy csoportmunkában! Ismertesd:

EZT TAPASZTALTAM
Megtörtént valaha, hogy nem tartottad
be a viselkedési szabályokat bizonyos
helyzetben?
Hogyan fogadták ezt a körülötted lévők?
Mi volt a tetteid következménye?
Mit tehettél volna másként?

c.

4.

Egyedül vagy csoportmunkában készíts
egy plakátot, mely különböző helyzetekhez kapcsolódó viselkedési szabályokat
tartalmazzon!

az egészséges élet
szabályai

az iskolai
siker
szabályai

a boldog család
szabályai

Az ikonok legalább egy IMTT létezését jelzik a
digitális könyvben megnyitott oldal-páron.
Portfólió: Gyűjts fényképeket, rajzokat,
munkalapokat a digitális tankönyvből!

az ígéreteimet.

A fentiek közül melyik szabály lepett meg?
Melyik az a két szabály, amit mindig betartasz?
Mi a következménye annak, ha nem tartjuk be a szabályokat?

követald a !
Vállezményeket
k

Mutasd meg alkotóképességed! Találj eredeti
megoldásokat sajátos
helyzetekben! Lepd meg
társaidat olyan ötletekkel,
amelyekre senki nem
gondolt volna!

ÖRÖMMEL TANULOK

azt, amit meg szabad tenned. Ezek
irányítják a mindennapjaid, s általában
az életedet.

3. Mutass be egy játékot az osztály előtt egye-

Veszekszem másokkal.

Odafigyelek másokra.

A SZABÁLYOK
képviselik

a játék címét;
a játék szabályait.
Gyakoroljátok a játékot az osztályban!

Segítek másoknak.

MÁSOK
Bízok magamban és másokban.

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

54
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Alkotókör

meg a
Értbsdályokat!
sza

Ezt tapasztaltam:
Használd fel saját
élményeidet, tapasztalataidat a fejlődéshez!

A lecke száma, címe és alcíme

Betartom

Felfedezek és alkalmazom: Változatos
és korodhoz illő
tevékenységek során
fogod felfedezni a
személyiséged fejlődéséhez szükséges
alapvető fogalmakat.

A SZABÁLYOK
segítenek
könnyebben megoldani a problémákat,
jobban együttműködni másokkal, elérni a
céljaidat.

Portfó lió
a
Tedd sajátoddá
a
Egészítsd ki
szabályokat!
nyv Én és a
digitális tankö lyok című
szabá
viselkedési
munkalapját!

A SZABÁLYOK
szükségesek,
habár néhányan nehezen fogadják el azokat.
Egyes szabályokat nem
lehet vitatni, mivel az
egészségünket és a biztonságunkat szolgálják.

Örömmel tanulok
Ebben a rovatban
megtalálod a lecke során
felfedezett legfontosabb
információkat és
tanácsokat.

Összegzés
Milyen új szabályt tanultál?
Milyen szabályt fogsz
ezentúl betartani a
másokkal való kapcsolataidban?
55

Összegzés: Gondold át, hogy számodra milyen jótékony hatása volt azoknak a tevékenységeknek, amelyekben
részt vettél! Alkalmazd a fontosabb gondolatokat, ötleteket
új helyzetekben! Célozd meg a sikert! Összegezz minden
tanítási egység végén a 91-es oldalon található Megfigyelek.
Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lap segítségével!

Ismétlő oldalak
4.

ISMÉTLÉS
Lecția
1.

EGYSÉG

2. Olvasd el Bucur Milescu Megtudtam a varázs-

Interakciók hangversenye

igét című versét, majd oldd meg a feladatokat!

Másokkal való kapcsolattartás

1. Az alábbi gondolattérkép segítségével idézd fel, mit tanultál ebben a tanulási egységben!

Gondolattérkép
A barátságos
összefoglaló ábrák
segítségével felidézed
mindazt, amit a
tanulási egység során
tanultál.

3. Írj egy köszönő üzenetet egy számodra fontos személynek!

Fedezz fel a versben legalább három különböző varázsszót!
Javasolj más varázsszavakat, amelyek segíthetnek a másokkal való jó kapcsolattartásban!
Nevezd meg a versben beszélő kisgyerek két
belső tulajdonságát!
Mutass be két viselkedési szabályt, amit a
költő említ!

Beszélgess a másokkal való kapcsolataidról az osztályban!
Egészítsd ki az ábrát olyan szavakkal, amelyeket találónak gondolsz a másokhoz való jó
viszonyulás kapcsán!
Válassz négy szót az ábráról, és alkoss mondatokat velük!

Kedves Réka!
Köszönöm, hogy segíte
nekem megtanulni úszni ttél
!
Barátsággal,
Orbán

segítség

Barátsá

g

jó hallgatói
magatartás

bátorítás

Megtudtam a varázsigét

bizalom

támogatás

Szü
gek kséges k
a
csolatársas ékszsétokb apan

…

…

Bucur Milescu verse

Megtudtam a varázsigét,
Úgy hangzik, hogy Köszönöm!
Valahányszor kimondhatom,
Növekszik az örömöm.

türelem

Egy kedveltebb varázsszava
Mindenkinek: Kérem szépen!
Rám se néznek, ha nem mondom,
Bármekkora nagy szükségben.

versengés
kompromisszum

selke-as
lelő vi
Megfe mák a társan
désfor
latokb
kapcso
együttműködés

Tisztelet

…

Érkezéskor, s távozáskor
Jó napot! Viszontlátásra!
Nem szakítom meg beszéded,
S csendben vigyázok álmodra.

szavak és
gesztusok

megbecsülés

Alkalmazások
A tanulási egység
során fejlesztett új
kompetenciákat
gyakorolod.

Sosem foglak megváratni,
Asztalnál jól viselkedem,
Tiszteletet így mutatok,
S így van hét otthoni évem.

pontosság

…

58

59

Felmérő oldal
4.

Feladatok
Ha megoldod a feladatokat,
önállóan tudod értékelni
saját haladásodat a
Személyiségfejlesztés órákon.
Kiválasztod a helyes választ,
egyeztetsz, rövid üzenetet
vagy rövid szöveget írsz
a tanulási egység során
megismert fogalmakkal
kapcsolatosan.

FELMÉRŐ
Lecția
1.

EGYSÉG

Interakciók hangversenye

Társas kapcsolatok
1. Emlékezz, hogyan nyilvánul meg a tisztelet! Írd az IGEN szót azokhoz a cselekvésekhez, ame-

lyek által tiszteletet mutatsz! Írd a NEM szót azokhoz a viselkedésformákhoz, amelyek nem
fejeznek ki tiszteletet!
d. Nincs időm, hogy segítsek neked.

IGEN a. Bízok benne, hogy sikerülni fog neked!

c. Készséggel meghallgatlak.

b. Örvendek, hogy megismerhetlek!

e. Nincs mit tárgyaljak veled!

2. Kösd össze a megadott helyzeteket a megfelelő viselkedésformával!
a.

Mindent megteszel,
hogy hozzásegítsd a
csapatod az aszfaltrajz versenyen való
győzelemhez.

NAGYLELKŰSÉG

b.

Betartod a verseny
szabályait.

c.

Megfelelő érvek
esetén feladod az
ötleteidet.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
VERSENGÉS
KOMPROMISSZUM

Mennyit tanultam?
Ellenőrzöd a feladatok helyes
megoldását a 96. oldalon
található javítókulccsal,
elbeszélgetsz a tanítóddal
vagy osztálytársaiddal.

3. Írj három viselkedési szabályt, amelyet betartasz az iskolában, a családban, a baráti körben!
Figyelj az következő elvárásokra:
Fogalmazz meg három szabályt, egy-egyet mindegyik helyzethez!
Fogalmazz helyesen, érthetően!
Írj helyesen, a megfelelő központozási jeleket használva!
Például: Az iskolában a gyerekek tisztelik egymást.

4. Mutasd be a tanulási egység során készített portfóliódat! Mutass osztálytársaidnak képeket,
a fejezetből vett három fontos gondolat kíséretében!

ÖNÉRTÉKELÉS
Hogyan teljesítettem?

Haladj tovább!

Helyesen megoldottam a feladatokat. Nem tűntek
nehezeknek. Úgy érzem, jól sikerült a másokkal való
együttműködés.

Kitűnő! Nagyon jól együttműködsz másokkal. Fejleszd
magad tovább a másokkal való kapcsolattartás terén!

Volt könnyű feladat is, de néhol segítséget igényeltem.
Segített volna a megoldásban, ha együttműködhettem
volna a többiekkel.

Bízzál magadban! Sikerülni fog. Gyakorold az együttműködést, fedezd fel a képességeidet, és viselkedj helyesen a körülötted élőkkel!

Nem értem el jó eredményt. A feladatok nehezeknek
tűntek. Szeretnék jobban együttműködni társaimmal,
és helyesebben viselkedni másokkal szemben.

Ne csüggedj! Kérj segítséget! Meglásd, a társaid szívesen együttműködnek veled, és támogatnak. Tanúsíts
tiszteletet, légy türelmes és kíváncsi, hogy fejlődhess!

 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
 Egészítsd ki a 91. oldalon és a digitális tankönyvben

is megtalálható Megfigyelek. Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lapot!
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Önértékelés
Az önértékelés segít
meghatározni az elért
szintet, és a továbbhaladásra
ösztönöz.

Személyes portfólió
Gyűjtsd össze, akárcsak egy albumba, a tanulás
értékes eredményeit:
• emlékezetes fényképek
• rajzok, plakátok, eredeti festmények
• rövid szövegek
• másféle eredmények: hihetetlen tapasztalatok,
fontos események, feledhetetlen emlékek
• munkalapok a digitális tankönyvből

Po rt fó lió

ője
értékes kútf
A barátság
a
Egészítsd ki
a sikernek.
vő,
nkönyvben le
ta
s
li
tá
gi
di
!
barátságodat
Köszönöm a
apot!
című munkal

Oszd meg tapasztalataidat, amelyeket a barátokkal,
családdal, társakkal vagy más számodra fontos
személyekkel szereztél!
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A DIGITÁLIS TANKÖNYV
Útmutatás a digitális tankönyv használatához
Ha a fedőlapra kattintasz, belépsz a digitális tankönyv csodálatos világába. Itt számos, a tananyag témájához kapcsolódó interaktív multimédiás tanulási tevékenységet (IMTT) fedezel fel. Ezeket a következő ikonok jelzik úgy a digitális,
mint a nyomtatott tankönyvben:

A digitális tankönyv előlapja
A digitális tankönyv fedőlapja

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Személyiség
fejlesztés
DANIELA BARBU
CRISTIANA ANA-MARIA BOCA
MARCELA CLAUDIA CĂLINECI

2

ISBN: 978-606-528-537-8

www.cdpress.ro

STATIKUS
IMTT

 munkalapok  illusztrációk  mesék
 portfóliólapok

Nyomtatás
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Kilépés a tevékenységből

Start/
Szünet

Súgó

Súgó
Színezés

Stop

Kilépés a tevékenységből

Színezés

INTERAKTÍV
IMTT

 alkalmazások
 játékok
 tesztek

Súgó

A kép
nagyítása/
kicsinyítése

ANIMÁLT
IMTT

 kisfilmek egyes
viselkedési formák
és attitűdök
gyakorlására

Színezés

Tevékenység
jóváhagyása
Kilépés a tevékenységből

Tevékenység
újrakezdése

EMLÉKEK
SZIVÁRVÁNYA
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Év eleji ismétlés
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Személyiség
fejlesztés
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Betartod a h
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Év eleji ismétlés
Emlékek szivárványa
1. Olvasd el, mi újat tanult, és milyen
változásokon ment keresztül Réka
a nyári vakációban!
Válaszolj Réka kérdéseire!

Megállapítom, hogy
megnőttem a közel tíz
hetes vakáció alatt.

Sziasztok!
Gyertek, meséljünk a nyári
vakációs élményeinkről!

Bár különbözőek vagyunk,
sok közös dolog van
minden családban.

a. Ebben az időszakban milyen testi/fizikai
változáson mentél keresztül?

Sikerült megmásznom
a Fogarasi-havasok
Negoj csúcsát.

c. Te mit valósítottál meg ebben a vakációban?
Milyen új dolgot tudtál meg magadról?

b. Milyen családod által kedvelt dolgokat
fedeztél fel?

Betartottam
a higiéniai szabályokat, hogy egészségesen és
örömmel tölthessem a vakációt.

d. Te milyen szabályokat tartottál be a
vakációban?

Nem mindig
egyszerű, amikor új dolgokat
tanulok. Néha rémült vagyok,
máskor meg boldog.

Megtanultam a szavakon kívül gesztusokkal
is kommunikálni.

e. Milyen különleges érzelmeket éltél meg
ebben a vakációban?
10

f. Milyen személyekkel kommunikáltál
a nyári vakációban?

2. Válassz egy társat magadnak, és játszd el az érzelmek arcjátékát!
 utass be különböző helyzeteket!
M
Azonosítsd az érzelmet a társad által bemutatott szerepjáték alapján!
Értékeld az előadásmódot!
Születésnapodra kosárlabdát kapsz ajándékba. Nagyon boldog vagy.
Kikölcsönöztél a könyvtárból egy könyvet, de elveszítetted. Meg vagy ijedve.
Leveled érkezik, melyben kellemetlen híreket kapsz. Szomorú vagy.
Elhibáztad a kosárra dobást. Dühös vagy.

3. K öszöntsd társaidat! Sétálj az osztályban, majd a megadott jelre állj meg! Válassz egy köszö
nési módot és egy elismerő szót, amivel üdvözlöd társadat!

• Üdvözöld fejbiccentéssel!
• Köszönj neki idegen nyelven!
• Legyen határozott a kézfogásod!

• Tetszik, ahogyan bekötötted a hajad!
• Nagyon rendezettek a füzeteid!
• Nagyon jól kerékpározol!

4. T űzz ki magadnak három célt, melyet szándékodban áll megvalósítani ebben a tanévben!
Utalj arra is, mit akarsz megtanulni, és miben szeretnél fejlődni!

Szeretném,
ha több
önbizalmam lenne!

Jobban be
akarom osztani
az időmet!

Érdekes helyeket
szeretnék
meglátogatni!
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Év eleji felmérés
Emlékek szivárványa
1. Gondolj azon személyekre, dolgokra, szokások

ra, melyektől jól érezted magad a nyári vaká
cióban! Vízszintesen és függőlegesen haladva
keress a mellékelt betűhálóban még hét olyan
szót, amelyek jó érzést keltenek benned!

2.

E mlékezz a szünidőben vagy I. osztályban olva
sott mesékre! Kösd össze a meseszereplőket a
rájuk jellemző tulajdonsággal!
meglepődött
vidám

a.
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szomorú
dühös

b.

ijedt
morcos

d.

e.

3. A lkoss két mondatot arról, hogy milyen közös tevékenységben veszel részt szívesen a baráta
iddal! Ne feledd:

leírni barátod/barátnőd nevét;
megemlíteni legalább két tevékenységet;
figyelj a helyesírásra!

Példa: Andrással minden vakációban
kirándulunk.

ÖNÉRTÉKELÉS
Hogyan teljesítettem?

Haladj tovább!

Helyesen megoldottam a feladatokat. Nem tűntek
nehezeknek. Jól érzem magam a II. osztályban.

Gratulálok! Emlékszel az I. osztályban tanultakra!
Örülj a sikerednek! Folytasd a tanulást!

Részben megoldottam a feladatokat. Volt könnyű is,
de akadt nehézséget okozó feladat is. Jobban oda
fogok figyelni.

Bízzál magadban, sikerülni fog! Ahhoz, hogy jól
érezd magad otthon és az iskolában, próbálj meg
többet készülni!

Aggódom. Nem sikerült helyesen elvégeznem a
feladatokat. Nehezeknek tűntek. Mit tehetek?

Ne csüggedj! Kérj segítséget, és meglásd, könnyebb
lesz a tanulás! Szánj több időt a felkészülésre!

 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
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1.

EGYSÉG

SZEMÉLYI TÉRKÉP
Önismeret és egészséges életmód

Szem
élyi
fejlesz ség
tés

Bemutatkozol a külső tulajdonságaiddal és a jellemvonásaiddal.
Felfedezed az emberek közötti hasonlóságokat és különbségeket.
Értékeled a különbözőséget.

Megőrzöd az egészségedet a személyi higiéniai előírások
betartásával.

Projekt | KIRÁLYI KORONÁM
A következő öt hét során sok új dolgot fogsz felfedezni magadról. Ezeket felírod majd
minél kreatívabb módon egy egyedi koronára. A 92-es oldalon megtudhatod, hogyan
vehetsz részt ebben a projektben.
királyi korona: kör alakú dísz, amelyet a király és a királyné / királynő visel bizonyos rendezvényeken, a hatalom jelképeként
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1.

1. lecke

EGYSÉG

Bemutatkozom
Én és mások

m

rá

to k

n év

lakcí

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

ba

képet, gondolatot, hangot,
színt, amely kifejezi az én
szót!

s
d őégek

szab

ÉN

tevéke a d i
ny
s

1. T alálj minél több kifejezést,

a.

2. É rtelmezd az oldalon levő képeket a következő kérdések segítségével:

 ilyen tevékenységekben vesznek részt a gyerekek?
M
Mi az első három dolog, amit a gyerekek elmondanának
önmagukról?
Miért fontos, hogy bemutatkozzunk?

3. K épzeld el, hogy egy ünnepségen vagy! Ott váratlanul

b.

találkozol a kedvenc meseszereplőddel vagy rajzfilmhősöddel. Játszd el, hogyan mutatkoznál be neki:
 ogyan köszönsz?
H
Hogyan mondod el, hogy ki vagy?
Hogyan mutatod be a kedvenc időtöltésedet?

EZT TAPASZTALTAM
Hogyan szoktál bemutatkozni?
Mi az, amit mindig elmondasz magadról?
nagy létHogy érzed magad, ha ismeretlen vagy
számú csoportnak kell bemutatkozz?
bb beszélMilyen személyek társaságában könnye
ni önmagadról?
14

c.

4. Írd fel vicces alakú színes lapokra
azokat a dolgokat, amiket szívesen
szagolsz, tapintasz, hallgatsz, mondasz, ízlelsz!

5. V ágj ki egy csillagot újságpapírból! Helyezz a sarkaira feliratokat az alábbi minta szerint, majd írj rájuk kijelentéseket magadról!

Alkotókör
Mutass be egy
vicces párbeszédet
a kedvenc állatoddal!
Mit mondanál el
magadról?

A szemem…

Ő mit gondolna
rólad?

Kedvenc
öltözékem…

A nevem…

ÉN EGY SZUPERSZTÁR
VAGYOK!

A legszebb
születésnapi
ajándékom
volt…

Kedvenc
időtöltésem…

ÖRÖMMEL TANULOK
ÉN
azt jelenti,
hogy különleges
vagyok, és még különlegesebb leszek
az egyéni tulajdonságaim által.

ÉN
azt jelenti,
hogy beszélek magamról, és mindig
tekintettel vagyok
magamra a másokhoz való viszonyulásomban.

Pr oj ek t

ról!
bet magad
b
ö
t
g
e
m
Tudj
iódat egy
a portfól
i
k
d
s
t
í
z
tális
Egés
l, a digi
a
p
p
a
l
a
k
n
új mu
e legyen:
l – a cím
ő
b
v
y
n
ö
k
n
ta
alábbi
k ÉN – az
a
s
c
n
e
ű
r
Egysze
ikor nagy
rint: Am
e
z
s
a
t
n
i
m
i.

karok lenn

tikus a
leszek, informa

ÉN
azt jelenti,
hogy világosan
megkülönböztetem
magam másoktól.
ÉN más szóval kifejezve: ÖNMAGAM

Összegzés
Milyen új dolgokat fedeztél fel
magadról?
Mit tanultál a társaidról?
Mi tetszett a legjobban a mai
órán?
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1.

2. lecke

EGYSÉG

Hasonlóak és különbözőek

Személyem és mások közötti hasonlóságok és különbségek
FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. M
 ire gondolsz, ami-

kor a hasonlóságok
és a különbségek kifejezéseket hallod?

hasonlóságok

különbségek

2. V álaszolj röviden a kérdésekre a képek

alapján!
Hogyan viselkednek a gyerekek?
Mit csinálnak?
Milyen hasonlóságokat fedezel fel
a gyerekek között?
Miben különböznek egymástól?
Mit mondanál azoknak a gyerekeknek,
akik másabbak, mint te? Hát azoknak,
akik hozzád hasonlítanak?

b.

c.

3. K észíts interjút egy társaddal, az alábbi kérdéseket felhasználva:

 ogy hívnak? Hány éves vagy?
H
Külső tulajdonságaid közül melyik tetszik
neked a legjobban?
Miben különbözöl másoktól?

a.

EZT TAPASZTALTAM
 ire hasonlítasz leginkább a családodból?
K
Hát az osztályból vagy a baráti körödből?
Milyen különbözőségeket veszel észre, ha
összehasonlítod magad más családtagokkal? Hát az osztálytársaiddal?

16

4. D olgozzatok csoportban! Készítsetek pla-

kátot ezzel a jelmondattal: Hasonlóságok és
különbségek osztálytársaim között.
 asználjatok megfelelő rajzokat és kifejeH
zéseket!
Ragasszátok ki az osztály ajtójára, hadd
csodálják meg mások is!

5. D olgozz párban, válassz egy társat magadnak! Készítsetek
el papírból egy általatok kedvelt madarat!
r
kö
te

 szárnyaira írd a köztetek
A
levő különbözőségeket, a testére pedig a hasonlóságokat!
Egy kiállítás keretében mutasd
be a madarat a köztetek levő
hasonlóságokkal és különbségekkel együtt!

re
cs e

ye
szn

szenvedélyünk
a tenisz

Alkotókör
Készíts egy
tárgyat agyagból
vagy gyurmából,
mely jelképezi az
emberek közötti
különbségeket!

6. Írj

egy ötletes jelmondatot, amely kiemeli az emberek
közötti különbségek fontosságát!
Milyen jó, hogy különbözőek vagyunk!

ÖRÖMMEL TANULOK
A KÜLÖNBSÉGEK
pozitív hatással
vannak az életünkre.

Az EMBEREK
hasonlítanak egymás
ugyanakkor különbözra,
nek is egymástól
Az emberek közötti
nem, kor, külalak,
hasonlóságok és különböltözet és más
ségek elfogadása segít abszempontok alapjá
ban, hogy jobban tudjunk
n.
Én vagyok én, te va
együttműködni tőlünk
gy
te, egyformák vagy
különböző emberekkel is.
unk,
különbözőek vagyun
k.

A HASONLÓ
SÁGOK ÉS
KÜLÖNBSÉGEK

nem jelentik azt,

hogy valami jó vagy
rossz, helyes vagy
helytelen. A legtöbb
ember egyidőben
hasonlít is, és
különbözik is egymástól.

Po rt fó lió

azi
onságaid ig
A jó tulajd
et
dezd fel ők
kincsek. Fe
a
Egészítsd ki
minden nap!
vő
nkönyvben le
digitális ta
munkalapot!
A kincs című

Összegzés
 i újat tudtál meg az embeM
rek közötti különbségekről?
Hogyan fogsz viselkedni
a tőled különböző
emberekkel?
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1.

3. lecke

EGYSÉG

Merj önmagad lenni!

Mindenki egyedi. Változatosság és egyéni különbözőségek
FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. M
 ire gondolsz, ha az egyedi
szót hallod?

2. A z alábbi helyzetekben szereplő személyek
egyediek és különlegesek. Miért?

 ogyan jellemzik magukat?
H
Milyen különbségek vannak közöttük?
Hogyan érzik magukat, amikor bemutatkoznak?

sokféleség
EGYEDI
különbözőség
különleges

tehetségek

Nem ugyanolyan színű a
hajunk és a szemünk.

Üdvözöllek!
Nagyon
boldog vagyok, hogy
a csapatotokban
játszhatok!

Mindketten
egyediek és különlegesek vagyunk.

a.

3. A lufóliából készítsd el az arcod lenyoma-

b.

tát! Ragassz a szélére öt színes papírcsíkot, mintha a hajad lenne! Írj ezekre öt
olyan tulajdonságot, amelyeket egyedieknek gondolsz! Hogyan választottad ki a
téged jellemző dolgokat?

születési dátum

név

kedvenc
tantárgy

ég egy szenvedély

ehets
egy t

EZT TAPASZTALTAM
k
 elyek azok a jellemvonások, amelye
M
egyedivé tesznek?
Örülsz, hogy egyedi vagy?
k?
Mi történne, ha mind egyformák lennén
18

Szeretem, hogy sok
barátom van, de nem tetszik,
hogy barna a szemem.

Szeretek gyorsan írni,
de nem tetszik, hogy anya
külföldön dolgozik.

c.

4. Jellemezd magad, fogalmazz válaszokat az

alábbi kérdésre! Keress annyi választ, mint
a háromnál nagyobb, de a hétnél kisebb
páratlan szám!
Miért vagyok
egyedi?

5. Nézd a tükörben az arcod 30 másodpercig!
 észíts önarcképet színes ceruzákkal, ahogy ebben a
K
pillanatban látod magad!
Mutasd be, mi egyedi az önarcképeden!
Egy nagy vászonra ragaszd fel képedet a társaid
munkája mellé! Legyen a címe: EGYEDIEK vagyunk!

6. P áros munka: Egy bábu nagyon szomorú, mert néhány

gyerek kinevette. Azt mondták rá, hogy egy közönséges
baba. A segítségeteket kéri.

Alkotókör
Írjatok
közösen egy
mesét egy olyan
világról, ahol mindenki
egyforma. Az emberek
ugyanazt érzik, egyféle ételt
esznek, ugyanazt az éneket
éneklik, nincsenek fiúk
vagy lányok, minden,
amit látnak,
ugyanolyan…

 aláljatok ki különböző szerepeket, hogy meggyőzT
zétek a bábut arról, hogy ő más és különleges!

ÖRÖMMEL TANULOK

MINDENKI
EGYEDI
azt jelenti,
hogy az embereknek
saját vonásaik,
jellemzőik, érdekeik
vannak.
Minden személy
különböző helyeket,
embereket, dolgokat
kedvel.

Po rt fó lió

A KÜLÖNBÖZŐSÉG
A KÜLÖNBÖ
ZŐSÉG
kifejezési formája
feltételezi
az, hogy elfogadjuk
az emberek közö
az
emberek közötti
tti
hasonlóságokat
egyéni különbségeket.
és
különbségeket.

ünk
l, a között
Kétségtelenü
az
ik
ségek tesz
lévő különb
.
bé
bbá és szeb
életünket jo
a digitális
Egészítsd ki
em
levő Szeret
tankönyvben
mű
cí
y vagyok!
magam, ahog
munkalapot!

Összegzés
 ogy érezted
H
magad, mikor
magadról beszéltél?
Melyik a leg
fontosabb dolog,
amit magadról
megtudtál?
19
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1.

4. lecke

EGYSÉG

Tisztán és egészségesen

A higiénia szabályai különböző élethelyzetekben
1. M
 ondj tíz olyan szót, kifejezést, ami
leírja az egészséges életmódot!

s p ort

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

a.

2. F igyeld meg a képeket, majd válaszolj a kér-

désekre:
Milyen higiéniai előírásokat tartottak be a
rajzok szereplői?
Hogyan lehet biztosítani az egészséges életkörülményeket otthon? Hát az iskolában?
Mit gondolsz, mi történhet, ha nem tartjuk
be a higiéniai előírásokat?

b.

3. C satlakozz a Tisztaság otthon vagy a Tisztaság

az osztályban nevű csoportok egyikéhez!
Beszélgess a csoportod tagjaival, aztán írjátok fel kis cédulákra azoknak a dolgoknak a
nevét, amit rendbe kell tenni, vagy meg kell
tisztítani naponta, hetente, alkalmanként!
Gyűjtsd össze a cédulákat egy dobozba!
Húzz ki egyet, aztán beszélj röviden arról,
hogy milyen szerepe van annak a tárgynak
az egészség megőrzésében!

EZT TAPASZTALTAM
áig?
Hogyan vigyáztál az egészségedre mostan
Hogy tudnád elkerülni a megbetegedést?
és az oszMilyen módon tartasz tisztaságot otthon
tályban?
20

c.

4. S orolj még olyan mesterségeket,
amelyeknek feladata az ember
egészségének megőrzése:
gyerekorvos
táplálkozási tanácsadó

5. C soportban beszélgess a higiéniai előírásokról, az alábbi kérdések alapján:

A hajam tisztasága

Hány
szor?

A testem tisztasága

gy
?
an

M
tiszt ilyen
á
szer lkodó
ekke
l?
i
ny
n
e ?
M deig
i

Fedezz fel egy
titkos hozzávalót
az egészség
megőrzéséhez!

Ho

Bőrápolás

A kezeim tisztasága

Miért
?

A fogaim tisztasága

Alkotókör

Körömápolás

6. O
 sztálytársaiddal együtt látogass meg egy fogorvosi rende-

lőt, vagy hívj meg egy fogorvost az osztályodba! Tegyél fel
neki kérdéseket az egészség megőrzéséről!
Hogyan erősítem szervezetem ellenálló
képességét a téli időszakra?

ÖRÖMMEL TANULOK
A SZEMÉLYES
HIGIÉNIA
magába foglalja

azokat a naponta betartott
előírásokat és tevékenységeket,
amelyek az egészség és a tisztaság megőrzését szolgálják.
Az egészségügyi előírások (szabályok) olyan viselkedésformák,
amelyeket be kell tartanunk
ahhoz, hogy mi is és életterünk is
egészséges legyen.

A JÓ EGÉSZSÉGI
ÁLLAPOT
biztosítása feltételezi

TUDOD-E, HOGY…
… sok megbetegedés
abból származik, hogy az
emberek a mosatlan kezüket a szájukhoz viszik?
Állandóan tartsd be a
kezekre vonatkozó egészségügyi előírásokat!

a személyünk,
a munkaterületünk,
a ruháink tisztaságát,
illetve a megfelelő
táplálkozást.

Pr oj ek t
alók
ptet Hozzáv
Írj egy rece
es élethez
az egészség
zítsd ki a
címmel! Egés
nkönyvben
digitális ta
nkalapot!
található mu

Összegzés
 ilyen új dolgokat fedeztél fel
M
a személyi higiéniáról, illetve az
osztály, a lakás tisztaságáról?
Milyen higiéniai előírásokat
tartottál be ma?
21

1.

EGYSÉG

5. lecke

A higiénia titkai

A higiéniai előírások fontossága az egészség megőrzésében,
a tanulásban, a társas kapcsolatokban
FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. K irándulni

mész a családoddal vagy
az osztálytársaiddal. Milyen tárgyakat
viszel magaddal, amelyek az egészség
megőrzését szolgálják?
a.
ölc s
m
g yü

ök

víz

2. F igyeld meg a képeket, majd válaszolj

a kérdésekre!
Véleményed szerint a gyerekek a napszaknak és időjárásnak megfelelően
öltöztek? A helyszínnek megfelel az
öltözékük?
Milyen szempontokat vettek figyelembe a kirándulók az étkezés higiéniájának betartásához?

3. M
 utasd be azokat a feltételeket, amelyek
segítenek abban, hogy legyen energiád
a nap folyamán!
Minden éjszaka 10 órát alszom.
Az időmet jól beosztom.

EZT TAPASZTALTAM
E lőfordult veled, hogy nagyon fáradt
voltál az iskolában, és nem tudtál
figyelni? Mivel magyaráztad az állapotodat?
Milyen fontos higiéniai előírásokat
tartasz be a nap folyamán?
22

b.

4. S zínezd be tenyered valamilyen színű krétaporral! Fogj kezet az osztálytársaiddal!

 i történt a tenyereden levő porral?
M
Milyen színű lett a tenyered miután kezet
fogtatok?
Mit tanultál ebből a játékból?
A betegségeket hasonló módon továbbítod,
mint ahogy a kezeden levő port
átadtad más gyerekeknek.

5. K észíts gyümölcssalátát vagy gyümölcsnyársat!
Jegyezzétek le közösen a receptet!

Javasolj két higiéniai szabályt a saláta/nyárs
elkészítéséhez!

6. A z egészség megőrzése érdekében fontos betartani a szemé-

lyi higiéniai előírásokat. Olvasd el a kijelentéseket, és döntsd
el, hogy személyi higiéniai előírás-e vagy nem! Karikázd be,
hogy IGEN vagy NEM!
IGEN/NEM
IGEN/NEM
IGEN/NEM
IGEN/NEM
IGEN/NEM
IGEN/NEM
IGEN/NEM
IGEN/NEM
IGEN/NEM

Alkotókör
Találj ki egy
eszközt, amely
felhívja a gyerekek
figyelmét a gyakori
kézmosásra!

a. Minden reggel fogat mosok.
b. Étkezés előtt kezet mosok.
c. Naponta zuhanyozok.
d. Az illemhely használata után meleg vízzel és szappannal kezet mosok.
e. A gyümölcsöket fogyasztás előtt megmosom.
f. Mikor hazaérek, átöltözök és cipőt cserélek.
g. Orrfújás után megmosom a kezem.
h. Maszkot viselek járványhelyzet esetén.
i. Naponta fogselymet használok.

ÖRÖMMEL TANULOK

A HIGIÉNIAI
ELŐÍRÁSOK
betartása segít
abban,
hogy egészséges légy,
hogy többet tanulj,
és jobban tudd
tartani a kapcsolatot
másokkal.

TUDTAD, hogy…
…a fogkefét háromhavonta
kell cserélni, de egy
hűlés után mindenképp
szükséges?
…a kézmosás több mint
100 féle betegséget
megelőz?

TUDTA

D, hogy
…
…az emb
erek
többsége
leghatéko
n
reggel tud yabban
tanulni?

Po rt fó lió

rázás közben
Egy hegyi tú észségesen
eg
fontos, hogy ts össze
lí
Ál
.
zz
étke
es napi
egy egészség náld a
sz
Ha
!
étrendet
vő
nkönyvben le
digitális ta táplálkozás
es
Az egészség
ot!
mű munkalap
cí
sa
pirami

Összegzés
 it tanultál a
M
személyi higiéniáról?
Milyen új higiéniai
előírásokat fogsz
betartani?
23
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ISMÉTLÉS

EGYSÉG

Személyi térkép

Ha körbenézek, és
zreveszem: mindenk
i
egyedi, ahogyan ÉN
is.

Önismeret és egészséges életmód
1. U tazz a Különbözőség nevű

hajóval, az első tanulási egység
világában!
E mlékezz a legfontosabb dolgokra, amiket itt
tanultál, és beszélgess a hajó vitorláira írt
üzenetekről!
Alkoss te is üzeneteket a vitorlákon
kiemelt szavakkal!

Tartsd be a higiéniai
előírásokat a tisz
taság megőrzése és a
biztonság érdekében!

Éppen attól vagyunk
egyediek/különlegesek, ami megkülönböz
tet minket másoktól.

Egészségünk
megőrzése érdekében
fontos betartanunk a
higiéniai előírásokat.

Tanulj meg másokra is
vigyázni, attól függetlenül,
hogy hasonlóak vagy
különbözőek vagytok!

ások
A higiéniai előír i
rizn
segítenek megő
zeted
tested és környe
egészségét.

K ü lö n b ö z ő s ég

24

A
go

2. K észíts egy kockát kartonból!
 árom oldalát fesd be a kedvenc színeddel, majd írj rájuk egy-egy olyan dolgot magadról,
H
ami tetszik neked!
A fennmaradt három oldalára írj egy-egy olyan dolgot magadról, amit szeretnél megváltoztatni!
Hasonlítsd össze az osztálytársaid kockájával! Mit vettél észre?

3. E gy osztálytársaddal együtt válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Jelöld a táblázatban, hogy
válaszaitok hasonlóak, vagy különbözőek voltak-e! Így jobban megismerhetitek egymást.

A gyerekek
fejlődnek,
alakulnak,
változnak.
Az emberek közötti hasonlósá
gok és különbségek a sokféleség/különbözőség feltételei.

Kérdések
Hasonló Különböző
✓
Hogy nézek ki?
Milyen tevékenységek
hez értek nagyon jól?
Mit szeretek tenni?
✓
Mit nem szeretek?
Mi leszek, ha nagy
leszek?
Gyakran mosok kezet?

4. F igyeld meg a mellékelt

személyi higiéniai termékeket! Csoportmunkában alkoss egy párbeszédet két személyi higiéniai termék
között! Találj neki egy vicces címet!

25

1.

FELMÉRŐ

EGYSÉG

Személyi térkép

Önismeret és egészséges életmód
1. A z önbizalom a bemutatkozással kezdődik. Jelöld () a minta szerint azokat a kijelentéseket,
amelyek kifejezik, hogyan ajánlatos viselkedni, amikor megismerkedsz valakivel!
 a. Nézz a társad szemébe!

b. Állj fel!
c. Hallgasd meg figyelmesen!
d. Mutasd ki a félelmed!

e. Mosolyogj!
f. Mondd meg a neved!
g. Kérj segítséget!
h. Énekelj!

2. E gészítsd ki az alábbi kijelentéseket a visszapillantó
tükörbe írt szavakkal, kifejezésekkel!

a. Egy személy külső tulajdonságaihoz tartozik a:
magasság, …, … és …
b. A jó tanulás egyik fontos higiéniai normája … .
c. Ha megnéznéd magad egy autó visszapillantó
tükrében, rájönnél, hogy … vagy.

a megfelelő
alvásidő
testsúly
magasság
bőrszín
egyedi a kedvenc
tantárgy
arcforma
lakcím

3. Írj három higiéniai normát, amelyeket betartasz otthon, az iskolában és vásárláskor, hogy
megőrizd az egészségedet! Figyelj az alábbiakra:

 indenik élettérhez egy-egy higiéniai norma megfogalmazása;
m
helyesírás.
Példa: Fogyasztás előtt jól megmosom a gyümölcsöket.

4. M
 utasd be az első tanítási egység során megalkotott portfóliót! Add át társaidnak a legerőteljesebb üzenetet, ami segített az önmagad megismerésében!

RE
ELAÉS
ALU
TÉK
ÉREV
TO
UN
AÖ

Hogyan teljesítettem?

Haladj tovább!

Teljesen megoldottam a feladatokat. Nem tűntek ne
hezeknek. Úgy érzem, hogy fontos lépést tettem meg
az önismeret felé.

Gratulálok! Nagyobb lett az önbizalmad, mert megis
merted a személyek különbözőségét és egyediségét.

Részben megoldottam a feladatokat. Volt könnyű is,
de akadt nehézséget okozó feladat is. Azt hiszem, hogy
nem szenteltem elég figyelmet az önmagam és a higié
niai normák megismerésére.

Bízzál magadban! Sikerülni fog. Vegyél részt egy
csodálatos utazában az önismeret felé! Alkalmazd a
higiéniai normákat az egészséged érdekében.

Nem értem el jó eredményt. A feladatok nehezeknek tűn
tek. Szeretnék többször bekapcsolódni, jobban megismer
ni magam, és egy egészségesebb környezetben felnőni.

Tudod, hogy sikerülni fog. Tájékozódj! Továbbra is
tanulj, és fedezz fel új dolgokat magadról!

 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
 Egészítsd ki a 91. oldalon és a digitális tankönyvben
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is megtalálható Megfigyelek. Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lapot!
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EGYSÉG

AZ ÉRZELMEK KERTJE
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Érzelmek megélése és megnyilvánulása

Projekt | ÉRZELMEK EGY FALISZŐNYEGEN
Az érzelmek határoznak meg téged, mint személyt. Nagyon fontos, hogy felismerd az
érzelmeidet, és kezelni tudd őket. A 92. oldalon találod, hogyan tudsz részt venni az
Érzelmek egy faliszőnyegen elnevezésű öthetes projektben.
faliszőnyeg: gyapjúból vagy selyemből készült, különböző témájú, díszítésként a falra függesztett szőnyeg
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EGYSÉG

1. lecke

Szívből és örömmel

Alapérzelmek kifejezése viselkedéssel – az öröm
FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. K eress az öröm szóhoz hasonló jelentésű szavakat!

vidámság
ÖRÖM

a.

2. F igyeld meg az oldalon levő képeket, majd
válaszolj a kérdésekre!


Szerinted,
hogy érzik magukat a gyerekek a különböző helyzetekben?
Mit gondolsz, milyen érzelmeket élnek
át?
Úgy gondolod, hogy az általuk megélt
érzelmekben osztozik a környezetük is?

b.

3. E gy felfújt lufira rajzold rá, hogyan érzed
ma magad! A lufit használva, szerepjátékkal mutasd be a megjelenített érzelmet!

EZT TAPASZTALTAM
Sorolj fel olyan helyzeteket, amikor
örülsz!
Hogyan fejezed ki örömödet?
Voltál már olyan helyzetben, amikor
az örömödben nem osztoztak mások?
Meséld el!
Mit gondolsz, mit tehetsz azért, hogy
minél gyakrabban érezz örömet?
28

c.

4. O
 lvasd

el Vasile Poenaru Édes arany című
szövegét a digitális tankönyvből! Nevezd meg
a Marci által megélt érzelmeket!

5. R ajzold meg zsírkrétával az örömet kifejező
önarcképedet! Az elkészült művet tedd a
személyes portfóliódba!

6. H allgasd meg Ludwig van Beethoven Örömódáját.

Alkotókör

Mit érzel, amikor ezt hallgatod?

Milyen varázserővel
rendelkezel, amikor
örülsz?

7. T ársítsd a címkéken található érzelmeket a megadott
helyzetekkel a minta szerint!

A születésnapodra készülsz, és már
értesítetted az ünnepségről a barátaidat.
Kijavították a tollbamondásodat, és
kevesebb hibád van, mint a tegnap.
Befejezted a tanulást, és focizhatsz
a szomszédaiddal.
Mivel kötelességtudó gyerek vagy, a szüleid
egy kutyát fogadtak örökbe.

nyugalom
vidámság

A mosolyom
.
ragályos

lelkesedés
boldogság
büszkeség


Figyeld
meg, hogy a társaid hasonlóképpen társították-e
az érzelmeket! Mit állapítottál meg? Mivel magyarázod ezt
a helyzetet?

ÖRÖMMEL TANULOK
EK
M
Az ÉRZELM
Az ÖRÖ
otok,
es érzés,
m
e
ll
e
k
y
erős lelkiállap lják
eg
lyáso
l érezzük
amelyek befo s gonamitől jó at,
et é
magunk
viselkedésünk Az érk
t.
letvidáma nk
é
dolkodásunka
lyenként
és bízu
zelmek szemé abban
vagyunk, mit
yan
abban, a
változnak. Ug
i
k
n
minde
teszünk.
a helyzetben
iselkedik.
másképpen v

Az ÖRÖM
testi
si
megnyilvánulá
bb
formái: gyorsa
szívverés,
t,
melegségérze .
lása
az izmok ellazu

Po rt fó lió

ülni? Ahhoz,
Szeretnél ör
összuld, hogyan
hogy megtan
vő
életedben le
pontosíts az
tsd
okra, egészí
pozitív dolg
lis tankönyv
ki a digitá
közérzetet!
Válaszd a jó

apját!
című munkal

Összegzés
 i újat tanultál ma?
M
Hogyan érheted el, hogy a te örömöd a
szüleid vagy a barátaid öröme is legyen?
29
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2. lecke

EGYSÉG

A bánat kihívásai

Alapérzelmek kifejezése viselkedéssel – a bánat
FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. M
 ilyen helyzetekre emlékszel, amikor
a bánat szót hallod?

Keress hasonló
jelentésű szavakat!

B
Á
N
A
T

b.

2. F igyeld meg az oldalon levő képeket,
majd válaszolj a kérdésekre!


Hogyan
viselkednek a képeken levő
személyek?
Hogyan lehet rajtuk segíteni?
Megesett veled, hogy hasonló helyzetbe kerültél?

c.

3. Jelenítsd meg a társaiddal közösen a ké-

peken látható személyeket! Gondolkozz
el, mit tehetnek a gyerekek, hogy elűzzék
a bánatot!

Milyen
szereped volt?
Milyen megoldást találtál?
Milyen más megoldást javasolnál?
Mit tanultál ebből a helyzetből?

a.

EZT TAPASZTALTAM
 yakran előfordult, hogy bánatos
G
voltál? Milyen helyzetekben?
Mit tettél, hogy jobban érezd magad?
Milyen megoldásokat tudsz javasolni,
hogy elűzd a bánatod?
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4. Idézz fel egy olyan helyzetet, amikor bánatos voltál!


Készítsd
el kollázs technikával az önarcképed!
Tedd az elkészült művet
a személyes portfóliódba!
Ha visszafordíthatnád az
idő kerekét, mit változtatnál a viselkedéseden?

Rend
ben van, ha
szomorú
vagy.

5. Ismerd fel a következő helyzetek okozta érzelmeket!
A szüleid beszélgetése közben
meghallottad a válás szót.
Új iskolába fogsz kerülni egy olyan településen,
ahol senkit nem ismersz.
A kutyátokat gyakran viszitek az állatorvoshoz.
Az orvos elmagyarázza, hogy a kutya már
nagyon öreg.

ijedtsé

Alkotókör

g

szomorúság

bánat
aggodalom



„Ri-ri-ri!
Itt az ősz!
Gyenge vagyok, és legyőz.”

(Jékely Zoltán fordítása)

Javasolj egy megoldást, hogy
George Topârceanu Egy kis
tücsök balladájának szereplője
ne legyen többé szomorú!


Figyeld
meg, hogy a társaid hasonlóképpen társították-e az érzelmeket! Mit állapítottál meg? Mivel magyarázod ezt a helyzetet?

6. Javasolj olyan lehetőségeket, amelyekkel szembe tudsz nézni a bánattal! Milyen lehetőségek függnek tőled? Tedd közszemlére, hogy
minden társad tudjon hozzászólni!
Más játszótársat keresek.

A szüleim segítségét kérem.
Zenét hallgatok.

ÖRÖMMEL TANULOK
A BÁNAT
egy veszteséghez
,
szenvedéshez
köthető érzés,
amely átsegít
téged a nehéz
és kellemetlen
helyzeteken.

T
A BÁNA
nulási
megnyilvá
,
ruló torok
o
z
ls
e
i:
á
form
szívverés,
gyorsabb
jdalom.
g y o mo r f á

TUDTAD, hogy…
…ahhoz, hogy jobb ka
pcsolatod legyen a körülött
ed
élőkkel, fontos, hogy m
egértsd az érzéseiket?
…az arckifejezések
és a gesztusok jelzik
az érzéseinket?

Po rt fó lió

levő
a körülötted
Figyeld meg
és
ckifejezését
személyek ar
at,
ok
az
Bátorítsd
gesztusait!
k!
na
égre szorul
akik segíts
a digitális
Egészítsd ki
üzenet
y bátorító
tankönyv Eg
t!
apjá
című munkal

Összegzés
 egvizsgáltad a mai érzelmi
M
állapotodat?
Hogy tudod elűzni a bánatot?

31

2.

3. lecke

EGYSÉG

A félelemről félelem nélkül

Alapérzelmek kifejezése viselkedéssel – a félelem
FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

2. F igyeld meg a képeket, majd válaszolj a
kérdésekre!
Mit gondolsz, milyen érzelmeket élnek át a képeken szereplő személyek?
Szerinted miből ered a félelmük?
Milyen más helyzetekben érezhetsz
félelmet?

1. K eress minél több szót, kifejezést, amely kapcsolatba hozható a félelem szóval.

FÉLELEM akadály

ré
mület

a.

3. Játsszátok el a Nem félek a… című játékot!

b.

Egészítsd ki a mondatot olyan élőlények, tárgyak vagy helyzetek megnevezésével, amelyektől nem félsz! Indokold meg, miért!
Nem félek új helyekre menni,
mert tudom, hogy megkérdezhetek
bármit, amit nem értek.

EZT TAPASZTALTAM
 ilyen helyzetekben éreztél félelmet?
M
Melyik meseszereplőtől féltél kisgyerekként?
Hogyan viselkedsz, amikor félsz?
Mit teszel, hogy megnyugodj? Kihez
fordulsz segítségért?
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c.

4. K észítsd el ceruzarajzzal a félelmet ábrá-

zoló önarcképedet! Mi változik az arckifejezéseden? Tedd az elkészült művet a
személyes portfóliódba!

5. O
 lvasd el Petre Ispirescu Vitéz Öcskös és az aranyalmák

című meséjének részletét.
„…Be sem tudta fejezni a mondandóját, mikor süvöltés hallatszott, valami az ajtóba, majd az asztalhoz csapódott. Megjelent a buzogány, végül elfoglalta helyét a fogason. Erre Öcskös elkapta a buzogányt, és visszahajította,
messzebbre, mint maga a sárkány…”
 i késztette Öcsköst arra, hogy ne féljen a sárkánytól?
M
Te kivel azonosulsz, Öcskössel vagy a sárkánnyal?
Indokold meg válaszodat!

Alkotókör
A múltban egy amerikai
bennszülött törzs tagjai,
az indiánok, álomfogókat
készítettek. Ezeket az
ágyuk fölé akasztották, hogy
elűzzék a rossz álmokat, és
nyugodtan tudjanak aludni.
Találj ki egy tárgyat, amellyel
legyőzheted a félelmedet!

6. E gy társaddal közösen keress újabb megoldásokat arra,
hogyan tudod legyőzni a félelmet!

Egy otthon levő felnőtt segítségét kérem.
Arra gondolok, hogy egyik szülőm mellettem van.
Elképzelek egy megnyugtató tájat.

ÖRÖMMEL TANULOK

A FÉLELEM
egy kellemetlen érzés.
Mégis létezik egy
„egészséges” félelem,
amely segít, hogy ne
sodord veszélybe az
életed.

A FÉLELEM
megnyilvánulási
formái: gyors
szívverés, levegő
vétel
megváltozása,
az izmok megfesz
ülése.

TUDTAD, h
ogy…
…hasznos lenn
e,
hogy azonosíts
d
a félelem forrá
sát,
valamint a mó
dját
is, ahogyan sze
mb e
tudsz nézni ve
le? Ne
félj attól, hogy
félj!

Po rt fó lió

nem tudod,
Félsz, vagy j számodra
lked
?
hogyan vise
helyzetekben
n
le
et
kellem
,
ki
egészítsd
Olvasd el,
s
d a digitáli m
és gyakorol
le
le
fé
g
nulj me
tankönyv Ta szolni! című
la
vá
nélkül
it!
nak ajánlása
já
ap
munkal

Összegzés
Mi újat tanultál meg magadról?
Féltél ma valamitől? Hogy
reagáltál?
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2.

Lecția 4

EGYSÉG

A harag vihara

Alapérzelmek kifejezése viselkedéssel – a harag
1. M
 ilyen helyzetekre emlékszel, amikor

kiejted a harag szót? Keress hasonló
jelentésű szavakat!

H

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

AR

AG

a.

2. F igyeld meg a képeket, majd válaszolj a kérdésekre!

Hogy
éreznéd magad, ha valaki szándékosan
lerombolná az építményedet? Hogyan járnál el?
Nemcsak a gyerekek haragszanak néha, hanem
a felnőttek is. Mit gondolsz, hogy érzi magát a
kislány a jobb oldali képen? Hát a szülők?

b.

3. Jussanak eszedbe olyan helyzetek, amikor haragot éreztél! Jelenítsétek meg
közösen a társaiddal a helyzet megoldását az alábbi példa szerint!

Nagyon haragszom,
mikor lerombolod az építményemet!
Azt hiszem, velem együtt kellene építened,
hogy tudd értékelni mások
munkáját.

c.
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EZT TAPASZTALTAM

4. F esd meg a haragot ábrázoló önarcké-

 i váltja ki a haragodat?
M
Hogyan viselkedsz, amikor haragszol?

Nyugtalanságot, idegességet, erősza
a
ed
kosságot érzel? Szaladgálsz? Tördel
kezed? Kiabálsz vagy becsapod az ajtót?
Mi nyugtat meg a leggyorsabban?

5. O
 lvasd el Ezópusz Az északi szél és a

pedet! Mi változik ahhoz képest, amilyen vagy? Tedd az elkészült művet a
személyes portfóliódba!

nap című meséjét a digitális tankönyvből! Állapítsd meg, milyen érzelmeket
éltek át a szereplők!

6. A rossz közérzetet okozó érzések különböző
helyzetekben jelenhetnek meg. Azonosítsd
érzelmeket, és egészítsd ki a kijelentéseket!
a. Ha a testvérem olyan ruhákat kap, amire
szüksége van, de én nem kapok, akkor
…………… -nak érzem magam.
b. Mikor minden barátom elmegy kirándulni
vagy moziba, de a szüleim szerint nem
alkalmas a pillanat, akkor …………… -nak
érzem magam.
c. Amikor nem játszhatok a számítógépen,
bár én vagyok a soron következő, akkor
…………… -nak érzem magam.

az

Alkotókör

1.

bánatos

2.

haragos

Készíts egy olyan
rajzot, amely
megnevettet,
ha haragszol!

3. csalódott
4. elutasított

7. E gy társaddal közösen keress újabb megoldásokat
arra, hogyan tudsz megnyugodni, ha haragszol!
Elszámolok 10-ig.
Megiszok egy csésze tejet.
Orromon mélyen beszívom a levegőt, számon
kifújom.
Kérek egy ölelést.
Fel – le járkálok a lépcsőn.

ÖRÖMMEL TANULOK

A HARAG
lem,
egy erős érze
z
amely káros a
a
egészségre és
ló
többiekkel va
.
kapcsolatodra

A HARAG
si
megnyilvánulá
ul
formái: felgyors
a szívverés,
st és
elmelegedik a te a
ozik
az arc, megvált
levegővétel.

TUDTAD, hogy…
…különböző technikák
vannak a harag fékentartá
at
sára, példaul: séta, csap
,
játékok, légzőgyakorlatok
al
a barátokkal és a családd
való beszélgetés?

Po rt fó lió

resztül írj
Egy héten ke
le
ybe jegyezd
naplót, amel
llanataidat!
a haragos pi
digitális
Használd a
mű
hkezelés cí
tankönyv Dü
munkalapját!

Összegzés
 it tudtál meg a dühkezelésről?
M
Hogyan tudod alkalmazni a tanultakat,
hogy jobban tudd kezelni a haragodat?
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2.

EGYSÉG

ISMÉTLÉS

Az érzelmek kertje

Érzelmek megélése és megnyilvánulása

1. Idézd

fel az ábra segítségével, mit tanultál ebben a
tanulási egységben!

ÖRÖM
vidámság
boldogság
.........

BÁNAT
szomorúság
keserűség
............

FÉLELEM
ijedtség
rettegés
............

HARAG
düh
idegesség
............

ALAP
ÉRZELMEK
36


Keress
szavakat, kifejezéseket, amelyek kifejezik az
örömöt, bánatot, félelmet és haragot!
Egészítsd ki a szövegdobozokat olyan javaslatokkal,
amelyek segítenek a harag, félelem, bánat leküzdésében

Elűzöm a bánatot!
• Segítséget kérek.
• Beszélek egy hozzám közel álló személlyel
• …………
Legyőzöm a félelmet!
• Részletesen tájékozódom.
• Beszélek arról, ami foglalkoztat.
• …………
Uralom a haragomat!
• Sportolással vezetem le
az energiámat.
• Leírom azt, ami zavar.
• …………

2. O
 lvasd el ezt a részletet Emil Gârleanu A félénk című művéből, majd válaszolj a kérésekre!

Fedezd
fel a nyuszi érzéseit!
Keress egy megoldást, hogy a nyuszi jól érezze magát!
Mondd el, mit éreztél a szöveg olvasása közben!

A félénk
(részlet)

Emil Gârleanu nyomán

S ahogyan haladt egy vízmosás szélén, a kisnyúl megállt egy kicsit, hogy
megpihenjen. Abban a pillanatban emelkedett fel, fehéren, mintha jégből lenne,
a hold. A csillagok elhalványultak; az erdő, a fák, a bokrok hirtelen kivetkőztek
árnyékukból. A kisnyúl megdermedt szörnyű félelmében: közvetlenül mellette
megjelent a földön egy kísértet, méretes szarvakkal.
A rémület pillanata után a kisnyúl teste íjként feszült meg, s megiramodott,
lehengeredett a völgybe, gurult, mint egy hógolyó, felállt, majd újra gurulni
kezdett, egészen a vízmosás fenekéig; aztán eszeveszett iramba kezdett, a réten
keresztül. Meg sem állt a nádasig. Ott aztán, alig lélegezve, becsukott szemmel
összegömbölyödött, … hogy ne lássa többé az árnyékát.

3. A digitális tankönyvből olvasd el Petre Ispirescu A só és a méz című meséjének részletét! Foglald mondatba a szereplők érzéseit!

4. G ondolj az elmúlt héten átélt érzelmeidre!

Jelenítsd
meg rajzban ezeket az érzelmeket!
Válassz mindenik érzelemnek megfelelő színt!
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2.

FELMÉRŐ

EGYSÉG

Az érzelmek kertje

Érzelmek megélése és megnyilvánulása
1. Jelöld (x) a minta szerint, a harag leküzdésének lehetőségeit bemutató kijelentéseket!
X

a. Sportolok.
b. A kutyámmal elmegyek a parkba.
c. Légzőgyakorlatokat végzek.

d. Veszekedek a barátaimmal.
e. A kedvenc dalomat énekelem.
f. Csúnyán viselkedek a testvéreimmel.

2. T ársítsd mindenik helyzetet a megfelelő érzelemmel!
a. Elköltözöl, ezért más iskolába kell járj.

1.

öröm

b. M
 egígérted a szüleidnek, hogy kitakarítod a szobádat. Éppen amikor végeztél,
a macskád a szőnyegre borítja a vízfestékedet.

2.

félelem

3. csodálkozás

c. Sikerült továbbjutnod egy úszóversenyen.
d. Jegyed van egy régóta várt mérkőzésre, de lebetegedtél, így nem tudsz elmenni.

4.
5.

harag
bánat

3. F igyeld meg a képet! Írj három javaslatot, hogy a képen látható „család” jól érezze magát!
Vedd figyelembe, hogy:
három különböző javaslat legyen;
helyesen írj;
a megfelelő központozási jeleket használd!

e
V ez

a haragodat e
gy rövi
sd le
d sétával!

4. M
 utasd meg társaidnak a tanulási egység során készült

portfóliódat! Mutasd be örömmel a neked legjobban
tetsző oldalt!

ÖNÉRTÉKELÉS
Hogyan teljesítettem?
Helyesen megoldottam a feladatokat. Nem tűntek
nehezeknek. Nagyon boldog vagyok!

Gratulálok! Uralod az érzéseidet. Örülj a sikerednek!
Folytasd a tanulást!

Részben megoldottam a feladatokat. Volt könnyű is,
de akadt nehézséget okozó feladat is. Próbálok nem
szomorkodni. Tudom, hogy többre vagyok képes.

Bízzál magadban, sikerülni fog! Próbáld jobban
megérteni az érzelmeidet, és készülj többet!

Aggódom. Nem sikerült helyesen elvégeznem a feladatokat. Nehezeknek tűntek. Mit tehetek?

Ne csüggedj! Kérj segítséget, és meglásd, sikerül
uralni az érzéseidet! Szánj több időt a tanulásra!

 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
 Egészítsd ki a 91. oldalon és a digitális tankönyvben
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Haladj tovább!

is megtalálható Megfigyelek. Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lapot!

A KOMMUNIKÁCIÓ
MŰVÉSZETE

3.

EGYSÉG

Az aktív hallgatás építőkövei

té
fejlesz
g
é
s
i
y
l
zemé

s

S

Nyilvánosság
előtt beszélsz.
Aktív hallgatással
figyelsz másokra.
Hangerőd és hangnemed
a beszédhelyzethez igazodik.

Szavakkal és gesztusokkal
is kommunikálsz.
Különböző kommunikációs
módokat alkalmazol.

Könnyedén
kommunikálsz.

Projekt | AZ OSZTÁLY HANGMÉRŐJE
Az elkövetkező négy hét során megmutathatod feltalálói tehetségedet.
Fedezd fel a 93. oldalon, hogyan vehetsz részt Az osztály hangmérője című projektben.
hangmérő: kitalált eszköz, mely egyidőben méri a hanglejtést, a hangnemet és a hangerőt.
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3.

Lecția
1. lecke1.

EGYSÉG

Beszélgessünk
A kommunikációról

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. Mondj minél több szót, kifeje-

éd
zést és gondolatot, a kommuesz
b
r
nikáció szóból kiindulva!
pá

KOMMUNIKÁCIÓ

t
üzene

a.

2. Figyeld meg a képeket, majd válaszolj a kérdésekre!

Milyen
kommunikációs szabályokat tartanak
be a tanulók az osztályteremben? Hát szüneten?
Mit gondolsz, milyen üzeneteket továbbítanak b.
a gyerekek?

3. Válassz ki egy társat, aztán helyezkedjetek el egymásnak háttal! Egyikőtök

egy egyszerű rajzot fog kapni (egy állatról, egy virágról), a másik egy üres papírlapot és ceruzát. Akinél a rajz van, leírja azt a társának anélkül, hogy megnevezné a képet. A rajzoló megpróbálja pontosan követni az utasításokat.

Hasonlítsd
össze a két képet!
Tárgyald meg osztálytársaiddal, miért fontosak a részletek a beszélgetésben!
Folytasd a párbeszédet zavaró tényezők jegyzékét!

EZT TAPASZTALTAM
S zeretsz másokkal kommunikálni? Melyiket kedveled inkább: szemtől szemben, vagy online?
Véleményed szerint szóban, vagy inkább írásban
kommunikálsz jobban?
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4.

testtartás
hangsúly
(akcentus)
hanglejtés
(intonáció)

zajszint

Dolgozz párban! Írj színes papírcetlikre
olyan szabályokat, amelyek megkönnyítik az iskolai kommunikációt!

S orr a !
lünk
b e s zé

Meghallga
tjuk egymá
st!

5. Milyen viszony van a képen látható személyek között?

Alkotókör

Beszélgess erről osztálytársaiddal!

a.

Fogalmazz meg egy
üzenetet arról, hogyan
érezted magad ma az
iskolában! Használd
a pingvin és a fehér
szavakat! Add át az
üzenetet a szüleidnek
vagy a barátaidnak!

b.

Vajon
miről beszélgetnek?
Gondolod, megértik egymást?
Te mindig egyetértesz a beszélgetőtársaddal?
Mit teszel, ha eltérő véleményed van a többiektől?

ÖRÖMMEL TANULOK

A
IKÁCIÓ
UN
MM
KO

azt jelenti,
hogy beszélsz másokhoz, meghallgatod
őket, elmondjátok
egymásnak a gondolataitokat.

A
KÁCIÓ
U
KOMM NI

t
megvalósulha
sok,
szavak, gesztu
arckifejezés,
hangnem, és
l is.
testtartás álta

LÉS
A KÖZthető,
nem ér
nazon
a
y
g
u
ha nem n szólaltok
e
a nyelv résztvevői
aa
meg, h ttak, vagy
izgato bösek.
közöm

Po rt fó lió

eld
resztül figy
Egy héten ke
id
getése
meg a beszél
a
zí
és tsd ki
témáját! Eg
a digitális
portfóliódat
található
tankönyvben
című
Beszédtémák
pa
munkalap l!

Összegzés
 it tudtál meg a
M
kommunikációról?
Kivel kommunikáltál
hatékonyan?
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3.

EGYSÉG

Lecția
2. lecke
1.

Szavakkal és szavak nélkül
A kommunikáció elemei

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. Mit jelent szavak nélkül kommunikálni?
Sorolj fel minden olyan szót, kifejezést,
ötletet, ami eszedbe jut, ha szavak nélkül
akarsz üzenetet továbbítani!

…

mimika

a.

2. Figyeld meg az oldalon levő képeket, majd válaszolj a kérdésekre!


Szerinted
milyen hangnemben szól a fiú az osztálytársához? Mit gondolsz, hogy érzi magát a kislány?
Milyen üzenetet továbbít a második képen levő fiú testbeszéde?
Hogyan kommunikálnak az utolsó képen levő személyek?

3. Játék Válassz egy társat magadnak, helyezkedj el mö-

b.

götte! Két percen keresztül beszélgessetek egy filmről,
amit mindketten láttatok!

E lemezzétek, hogyan valósult meg a társalgás úgy, hogy
nem láthattátok egymás gesztusait, arckifejezését!

EZT TAPASZTALTAM


 egtörtént veled, hogy beszélgető tárM
sad nem nézett a szemedbe?
Megtörtént már veled, hogy emelt

hangon szólt valaki hozzád?
Hogy érezted magad? Hogyan viselkedtél ezekben a helyzetekben?
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c.

…

4.

Egy beszélgetésben a hangerő és a hangnem alkalmazkodik az adott helyzethez. Állítsd a képeket sorrendbe,
a leghalkabbtól a leghangosabbig!

a.

5.

b.

Alkotókör
Lényeges különbség
van a meghallani
és meghallgatni
cselekvések között.
Illusztráld rajzzal,
mit jelent szerinted
ez a két cselekvés!

c.

Itt az ideje, hogy gyakorold a közönség előtti
beszédet. Válassz egy számodra jól ismert témát!
Készítsd elő a mondanivalód a kérdések alapján!

i ideig
Menny ek?
beszél

orMennyire gy
san
san vagy las
beszélek?

Milyen han
gne
met haszná lok?

ÖRÖMMEL TANULOK
KÁCIÓ

I
A KOMMUN

többféle elemtől függ.

szavak

mimika

A testhelyzet
bátoríthatja, de akár
meg is gátolhatja a
párbeszédet.

hanglejtés

A
NIKÁCIÓ
MU
KOM

erepet kap
során fontos sz
sztusok,
a mimika, a ge volság,
a tekintet, a tá ngnem,
a
a hangsúly, a h mint a
a hangerő, vala vak is.
felhasznált sza

NTE ÉS
AZ ŐSZI
T KOMNYITOT
CIÓ
MUNIKÁ
feltétele,

d
ho g y b e s zé ó
g
all at
közben a h , és
zz
szemébe né
figyelj rá.

Po rt fó lió

y hétig a
Gyakorold eg
ti beszédet
közönség előt
ol
oportban, ah
egy olyan cs
d
gad! Egészíts
jól érzed ma
s tankönyv
ki a digitáli
mű
t beszélek cí
Közönség előt
munkalapját!

Összegzés
 egtudtál valami újat arról, hogy
M
mi fontos a kommunikációban?
Mit teszel, hogy jobban kommunikálj?
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3.

EGYSÉG

Lecția
3. lecke
1.

A hallgatás, a kommunikáció kulcsa
Az aktív hallgatói magatartásról

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

 jelent számodra aktívan részt
Mit
venni a beszélgetésben?
Mit értesz az aktív hallgatói
magatartás alatt?

Érdeklődve
hallgatom

a.

3. Sorolj fel három jellemvonást, amelyek segítenek abban, hogy érdeklődéssel kövesd a
beszédpartneredet! Készíts, közösen a társaiddal, egy posztert, amelyen szerepelnek az
általatok felsorolt jellemvonások!

EZT TAPASZTALTAM
 öbbet vagy kevesebbet szeretsz
T
beszélni, mint a beszélgetőtársaid?
Meg szoktál hallgatni másokat?
Hát a többiek téged?
Hogyan állapítod meg, hogy beszédpartnereid figyelmesen hallgatnak téged?
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2. Figyeld meg a képeket, majd válaszolj a
kérdésekre!


Melyik
képen figyelmesek a gyerekek?
Indokold válaszod!
Szerinted milyen egy jó meghallgató?
Te jó hallgatóság vagy? Indokold meg
a válaszod!

b.

4. Figyeld meg az előző oldalon levő kommunikációs esz-

Alkotókör

közöket! Egészítsd ki a mondatokat a képek alapján!

Találj fel egy új
kommunikációs formát
gyerekek számára!
Mutasd be az osztály
előtt!

 z általam leggyakrabban használt kommunikáciA
ós eszköz a ……………
Egy üdvözlőlap küldésére a …………… használom.
A távoktatásban legkönnyebben a …………………
segítségével tanulok.
Szerintem aktív hallgató vagyok, amikor a …………
használom.
Nem tudok figyelmesen meghallgatni másokat, ha
a ……………… használom.

5. Fogalmazz egy legtöbb tíz szóból álló javaslatot arra,
hogyan legyél aktív hallgató!

ÖRÖMMEL TANULOK

TÍV
Az AK ÁS
AT
HALLG nti,
azt jele
el,
intetedd szk
e
t
a
y
ge
ho g
teddel, a élye
z
ly
e
h
t
em
tes
arra a sz , aki
l
a
k
k
o
s
sz
tu
ontosíta
re összp szél.
be

Az AKTÍV
HALLGATÁS
feltételezi
a beszélgetőtárs
ötleteire és érzéseire
irányuló kizárólagos
figyelmet.

Az AKT
Í
HALLGA V
nem jelen TÁS
ti azt,
ho g y m
egyetérte indig
sz a b
vélemény eszélő
ével.

Po rt fó lió

gathogyan hall
Figyeld meg,
rek!
ást az embe
ják meg egym
ld a
shez haszná
A megfigyelé
gasd
ll
nkönyv Ha
digitális ta
című
getőtársad!
meg a beszél
munkalapját!

Összegzés
 ondold át, mit tanultál ma!
G
Min fogok változtatni a barátaimmal való beszélgetésben?
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3.
EGYSÉG

ISMÉTLÉS

A kommunikáció művészete
Az aktív hallgatás építőkövei

1. A fára feltűzött cetlik alapján idézd fel, mit tanultál a tanulási egység során!


Beszéljetek
arról, hogy mit jelent a
kommunikáció és az aktív hallgatói magatartás!
Alkoss mondatot
három általad
kiválasztott
kifejezéssel!
szavak

UNIKÁCI
M
Ó
M
O
K

mimika

gesztusok

a beszélők
közötti
távolság

arckifejezések
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A
K
T
Í
V
H
A
L
L
G
A
T
Á
S

hangnem

tekintet
hanglejtés

testhelyzet

2. Olvasd el figyelmesen az alábbi közmondásokat és idézeteket, majd oldd meg a feladatokat!
 eszéljétek meg a közmondások/idézeB
tek üzenetét!
Keress a digitális tankönyvben más közmondásokat is!
Mutass be két aktív hallgatói szabályt,
amelyet a közmondásokban és idézetekben felfedeztél!

• Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint
egy hordó ecettel.
• Hallgatni arany.
• Sok beszéd szegénység.
• A halat horoggal, az embert szép szóval fogják
meg. (William Shakespeare – angol író)
• Gondolkodás nélkül beszélni annyit jelent,
mint célzás nélkül lőni. (Miguel de Cervantes
– spanyol író)
• A szavak a szív hangjai. (Confucius – kínai
filozófus)

3. Figyeld meg a gyerekeket a képen, majd

oldd meg a feladatokat!
Mondd el, mit csinálnak a gyerekek, kiemelve nézeteltérésük okát!
Határozd meg, milyen következményei
lehetnek a köztük levő nem megfelelő
kommunikációnak!
Keress a társaiddal közösen megfelelő
kommunikációs módokat, hogy a gyerekek közös nevezőre jussanak!
Készíts egy rajzot, amely a gyerekeket
ábrázolja a nézeteltérés megoldása után!

4. Meselánc A társaiddal együtt alkossátok meg Az osztály meséjét! Kezdjétek
így: „Volt egyszer, hol nem volt…” Ezután
szőjétek közösen a mese fonalát saját
mondataitokkal! A végén használjatok
egy mesére jellemző befejezést!

Figyelmesen
hallgattad a társaid
meseszövését?
Gondolkodj el, hogyan szőttétek az
osztály meséjét! Titeket foglalkoztató
témáról szólt-e?

Az o
mesésztály
je
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3.
EGYSÉG

FELMÉRŐ
Lecția
1.

A kommunikáció művészete
Az aktív hallgatás építőkövei

1. Idézd fel, hogyan valósul meg az aktív hallgatás! Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentése-

ket! Ha úgy gondolod, hogy az aktív hallgatásra vonatkozik, karikázd be az I (igaz) választ! Ha
úgy gondolod, hogy a kijelentés nem az aktív hallgatásra vonatkozik, karikázd be a H (hamis)
választ!
I/H a. Arccal a beszélő személy felé fordulsz.
I/H b. Megvizsgálod a beszélgetőtársad öltözetét.
I/H c. Válaszolsz a telefonhívásra.
I/H d. Bólintással jelzed, hogy megértetted az üzenetet.
I/H e. Figyelsz arra, amit mond.
I/H f. Gyakran pillantasz az órára.

2. Egészítsd ki a kijelentéseket a szerinted megfelelő szavakkal, kifejezésekkel a minta szerint!
hangnemre testhelyzetre egyénileg csapatban szemtől szemben telefonon online
alkalmazások segítségével hátat fordítok a szemébe nézek megkérdezem, amit nem értettem
a. Amikor egy iskolai projektben veszek részt, dolgozhatok egyénileg, vagy …………….
b. A legjobban …………………. kommunikálok a csapatom tagjaival.
c. A projekt bemutatása közben figyelek a ………………. és a ………………….
d. Amikor mással beszélgetek, aktív hallgatói magatartást tanúsítok, mert ………. és ………. .
e. Amikor nem vagyunk szemtől szemben, én és a társaim ……… vagy ……… kommunikálunk.

3. Írj egy bátorító üzenetet egy osztálytársadnak! Vedd figyelembe, hogy:
3 -5 mondatból álló szöveget alkoss;
helyesen fejezd ki magad;
írj helyesen, a megfelelő központozási jeleket használva!

4. Mutasd be a tanulási egység során készített portfóliódat! Válassz ki három fontos gondolatot,
és bemutatásuk közben alkalmazd a közönség előtti beszédről tanultakat!

ÖNÉRTÉKELÉS
Hogyan teljesítettem?

Haladj tovább!

Helyesen megoldottam a feladatokat. Nem tűntek
nehezeknek. Úgy érzem, hatékonyan kommunikáltam, és érdeklődve hallgattam a többieket.

Gratulálok! Nagyon jól kommunikálsz a körülötted
levőkkel. Folytasd a kommunikációt, a meghallgatást és a tanulást!

A feladatok egy részét sikerült megoldani. Voltak
könnyűek is, de akadt nehézséget okozó is. Azt hiszem, nem hallgattam meg figyelmesen másokat és
nem kommunikáltam eleget.

Bízzál magadban! Sikerülni fog! Gyakorold az aktív
hallgatást! Jobban fogsz kommunikálni a többiekkel,
és könnyebben megoldod majd a feladatokat.

Nem értem el jó eredményt. A feladatok nehezeknek
tűntek. Szeretnék többet tenni, de nem tudom, hogyan
tudassam ezt a felnőttekkel és az osztálytársaimmal.
 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
 Egészítsd ki a 91. oldalon és a digitális tankönyvben
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Ne csüggedj! Kérj segítséget! Meglásd, a többiek
boldogan fognak kommunikálni veled, és érdeklődve
hallgatnak téged. Szentelj több időt a tanulásra!

is megtalálható Megfigyelek. Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lapot!

4.

INTERAKCIÓK
HANGVERSENYE

EGYSÉG
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Projekt | MEGKÖSZÖNÖM ÜZENETBEN
A következő öt hét során alkalmat kapsz, hogy köszönő üzeneteket fogalmazz meg. A 93.
oldalon megtudod, hogyan vehetsz részt a Megköszönöm üzenetben című projektben.
üzenet: továbbított információ, amely szóban vagy írásban jut el a küldő személytől a címzetthez, egy bizonyos alkalomból:
köszönet, köszöntés, biztatás, évforduló stb.

Lecția
1. lecke1.

UNITATEA

4

Baráti ajándékok

Szükséges készségek a társas kapcsolatokban
FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1.

Keress rokon értelmű szavakat a barát szóhoz!
cimbor
a

BAR

ÁT

a.

2. Figyeld meg a képeket, majd válaszolj a kérdésekre!
 ilyen cselekedetek bizonyítják a gyerekek
M
közötti barátságot?
Milyen belső tulajdonságokat fedeztél fel a
gyerekekben?
Szerinted vitatkoznak néha? Maradhatnak
ezután is barátok?

b.

3. Válaszd ki azokat a tulajdonságokat, amelyek
segítenek a barátság megőrzésében!

türelem

irónia

g
nagylelkűsé
ség
e
t
n
i
z
s
ő

c.

irigység

bizalom

4. A barátaid jó tulajdonságai nagyon értékes ajándékok. Mondd el, milyen barátokat szeretnél!

EZT TAPASZTALTAM
Neked vannak barátaid?
Hogyan viselkedtek egymással?
Összevesztek néha?
Hogyan oldjátok meg ezeket a
nézeteltéréseket?
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MEGÉRTŐ

JÓ
GÓ S
MOSOLY

BECSÜLE

TE S

5. A környezetedben sok tárgy juttatja eszedbe a barátaidat.

Al k o t ó
kö

r

Nevezz meg ilyen tárgyakat az otthonodból, az osztályból! Mutasd be a tárggyal együtt a barátod egyik jó tulajdonságát!

Találj ki különleges
ajándékokat a
barátaid számára!

KÖZLÉKENY
FIGYELMES
• valaki, aki nagyon
szeret olvasni

Ajándékozhatsz:
EGY MOSOLYT, …

• valaki, aki szereti a gyümölcsöket

6. Osztálytársaiddal együtt alkoss egy kört! Fogalmazz meg, és
adj át rímelő baráti üzeneteket! A játék csak akkor ér véget,
ha már mindenki adott át, vagy kapott üzenetet.

Elmondom most azt,
Jó barátom vagy.

ÖRÖMMEL TANULOK

A KÉSZSÉGEK
olyan tulajdonságok,
amelyek
segítenek, hogy a
másokkal történő
kapcsolattartás
során megfelelően
cselekedj és beszélj.

A jó barát
KÉSZSÉGEI
a következők :
• Bízik

benned.
t.
• Tisztel
etteljes irántad.
• Segítő
kész.
• Támoga
t abban,
hogy jobb legyél.
• Bátorí

Po rt fó lió
k
a siker egyi
A barátság
d
ts
zí
ása. Egés
értékes forr
yv
lis tankön
ki a digitá
m
gy a baráto
Köszönöm, ho
munkalapját!
vagy! című

A BARÁT
az a valaki,
aki meghallgat,
és melletted áll
örömödben,
bánatodban;
aki segít, hogy
felfedezd önmagad.

Összegzés
 ilyen új dolgot tudtál meg a
M
barátságról?
Vannak-e barátaid az osztálytársak
között?
Milyen készségeik vannak?
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4.

Lecția
2. lecke
1.

EGYSÉG

Kapcsolatteremtő játékok

Emberközi kapcsolatokban elfogadott viselkedésformák
1. Sorolj szavakat, kifejezéseket, gondolato-

kat, amelyek eszedbe jutnak az együttműködés szó kapcsán!

gít
sé
g

közösen

se

EGYÜTTMŰKÖDÉS

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

a.

2. Figyeld meg az oldalon levő képeket, majd válaszolj a
kérdésekre:
Szerinted milyen kapcsolat van a gyerekek között?
Mit gondolsz, hogyan érzik magukat?
Kik vannak versenyben?
Melyik csoportban ismered fel az együttműködést?

b.

3. Mutassátok be párban, szerepjátékkal az
alábbi helyzeteket:

Egy lány bátorítja a fiút, aki leesett
a kerékpárról.
Két fiú homokvárat épít.

c.

EZT TAPASZTALTAM
biS orolj fel két tevékenységet, amelyet a töb
ekkel együtt végeztél!
Készíts lajstromot olyan dolgokkal, amiket
!
egyedül akartál megtenni, és nem sikerült
,
Hogy érezted magad olyan helyzetekben
ikor
amikor segítséget kaptál? Hát akkor, am
nem kaptál segítséget?
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4. Írj színes lapokra vagy a füzetedbe három

javaslatot arra, hogyan lehetne javítani
az emberek közötti együttműködést!

Figyelj
mások ire!
glete
szüksé

Segíts a kö
rn
zetedben yeélőknek!

5.

Társítsd a képeket a megfelelő viselkedésformával! Mutasd be,
hogyan kellene viselkedjenek a gyerekek mindegyik helyzetben!

KONFLIKTUS

EGYÜTTM
Ű

KÖDÉS

Alkotókör
Mi szeretnél
lenni, ha egy
sakkfigura
lennél? Hogyan
viszonyulnál a
többiekhez?

VERSENGÉS

6. Ahhoz, hogy megegyezz másokkal, néha le kell mondanod ötleteid egy részéről, azaz komp-

romisszumot kell kötnöd. Olvasd el a digitális tankönyvben a Két kis kecske című mesét, majd
oldd meg a feladatokat!
Kötöttek-e a kis kecskék kompromisszumot?
Mi lett az ellentmondás eredménye?
Mit javasolsz nekik?

7. Olvasd el a történetet, majd oldd meg a feladatot!

Vilmos és Ilona testvérek. Most haragszanak egymásra. Ilona a parkba szeretne
menni, de Vilmos inkább mesét olvasna.
(…) Pár perc múlva a gyerekek boldogan játszanak együtt.
Mit gondolsz, hogyan sikerült a gyerekeknek megegyezniük?
Páros szerepjátékban mutasd be a két szereplőt!

ÖRÖMMEL TANULOK
AZ EGYÜTTMŰKÖD
ÉS

azt feltételezi

• hogy együtt dolgozz
másokkal, • hogy hallg
ass
meg másokat, • hogy
fogadj el más véleményeket, • hogy kapcso
lódj be, • hogy ajánld
fel
támogatásodat.

A VERSEN
GÉS

olyan vetélke
d
megmérkőzé ést,
st je
amelyben má lent,
sokkal
együtt veszel
részt,
azonos szabá
lyokat és
célt követve.

A KOMP
ROMIS
SZUM
vagy ME
GALKUV
ÁS

azt jelenti,
ho g y me g
eg
vel / valak yezel valakiik
mindenik kel, miután
fél
az ötletei lemondott
egy részé
ről.

Po rt fó lió

hogy
Képzeld el,
gaddal.
ma
z
elbeszélgets
a digitális
Egészítsd ki
zz,
őbb gondolko
tankönyv El
edj! című
aztán cselek
munkalapját!

Összegzés
 it tudtál meg a másokkal
M
való kapcsolattartásról?
Kivel tudtál a legjobban
együttműködni?
53

4.

Lecția
3. lecke
3.
1.

EGYSÉG

Viselkedési szabályok
labirintusában

Megfelelő viselkedésformák a társas kapcsolatokban
FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1.

Mire gondolsz, amikor a szabály szót hallod?

rend

SZABÁLY

b.

2. Válaszolj a kérdésekre a képek alapján!

 iknek megfelelő a viselkedésmódja?
K
Milyen viselkedési szabályokat tartanak
be ők?
Kinek nem megfelelő a viselkedése?
Milyen viselkedési szabályokat nem tartanak tiszteletben ezek a személyek?

a.

3. Mutass be egy játékot az osztály előtt egyedül vagy csoportmunkában! Ismertesd:
a játék címét;
a játék szabályait.
Gyakoroljátok a játékot az osztályban!

EZT TAPASZTALTAM
 egtörtént valaha, hogy nem tartottad
M
be a viselkedési szabályokat bizonyos
helyzetben?
Hogyan fogadták ezt a körülötted lévők?
Mi volt a tetteid következménye?
Mit tehettél volna másként?
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c.

4.

Egyedül vagy csoportmunkában készíts
egy plakátot, mely különböző helyzetekhez kapcsolódó viselkedési szabályokat
tartalmazzon!

az egészséges élet
szabályai
a boldog család
szabályai

az iskolai
siker
szabályai

5. Fedezz fel az útvesztőben hat viselkedési szabályt, ame-

Alkotókör

lyek betartása ajánlott a másokkal történő jó együttműködés érdekében!

Dicsekszem.

Javasolj két
viselkedési szabályt
a TELEFON szó
felhasználásával!

Udvariasan beszélek.

Bízok magamban és másokban.

Odafigyelek másokra.

az ígéreteimet.

a
d meg
Érts lyokat!
szabá

ÉN

Veszekszem másokkal.

Betartom

Igazat mondok.

Segítek másoknak.

MÁSOK

 fentiek közül melyik szabály lepett meg?
A
Melyik az a két szabály, amit mindig betartasz?
Mi a következménye annak, ha nem tartjuk be a szabályokat?

te
v
ö
k
ald nayeket!
l
l
á
V ezmé
k

ÖRÖMMEL TANULOK

A SZABÁLYOK
képviselik
azt, amit meg kell
tenned. Ezek irányítják a mindennapjaid, s általában az
életedet.

A SZABÁLYOK
segítenek
könnyebben megoldani a problémákat,
jobban együttműködni másokkal, elérni a
céljaidat.

Po rt fó lió
ddá a
Tedd sajáto
a
Egészítsd ki
szabályokat!
a
nkönyv Én és
digitális ta
mű
cí
k
szabályo
viselkedési
munkalapját!

A SZABÁLYOK
szükségesek,
habár néhányan nehezen fogadják el azokat.
Egyes szabályokat nem
lehet vitatni, mivel az
egészségünket és a biztonságunkat szolgálják.

Összegzés
 ilyen új szabályt taM
nultál?
Milyen szabályt fogsz
ezentúl betartani a
másokkal való kapcsolataidban?
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4.

Lecția
4. lecke
4.
1.

EGYSÉG

Tárd ki a tisztelet ablakát!
Tisztelet a társas kapcsolatokban

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1.

2.

Sorolj szavakat, kifejezéseket, gondolatokat,
amelyek eszedbe jutnak a tisztelet szó kapcsán!

Azonosítsd azokat a helyzeteket,
amelyekben az oldalon levő képregények szereplői tiszteletet tanúsítanak!
S zerinted hogy érzik magukat azok,
akiket tisztelnek?
Ki az, aki nem tanúsít tiszteletet?
Mi a tiszteletlenség következménye?

TISZTELET

ősz

in t

Anya, ma
megdicsérték
a rajzomat

eség

Ha! Ha! Ha!
Sssst!
Gratulálok!

b.

a.

De tudod, én
egy könyvből
másoltam.

3. Olvasd el a digitális tankönyvből Vasile Po-

enaru A bakkecske igazsága című meséjét!
Beszélgess azokról a szereplőkről, akik tiszteletet tanúsítanak, és azokról, akik tiszteletlenek!

EZT TAPASZTALTAM
 egtörtént veled, hogy nem szenteltél
M
elegendő figyelmet másoknak?
Mi volt a viselkedésed következménye?
Hogyan viselkedhettél volna helyesen?
Hogy érezted magad, amikor nem kaptál elegendő figyelmet másoktól?
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Semmire sem vagy jó!
Még egy gólt sem
vagy képes berúgni!

Kérlek,
ne beszélj így
hozzám!

c.

4.

Páros szerepjátékkal mutass be egy
helyzetet egy filmből vagy egy meséből, amelyben a szereplők tiszteletet
tanúsítanak, vagy amelyben tiszteletlenek mások iránt!
 inek a szerepét játszottad el?
K
Hogyan lehet kifejezni a mások iránti tiszteletet?
Mit tanultál ebből a tapasztalatból?

5. Tárd ki a tisztelet ablakát! Mondd el, kit tisztelsz! Aztán írj
a füzetbe két mondatot a tiszteletről!

Alkotókör
Rajzold le vagy készítsd
el a tisztelet jelképét,
majd mutasd be az
osztálytársaidnak!

Tisztelem a nagytatámat,
mert ő mindig meghallgat
engem.

a szüleim
TISZTEL
E

T

6. Folytasd a mondatot, saját tapasztalatod alapján!
Tiszteletet
tanúsítok,
amikor …

ÖRÖMMEL TANULOK
A TISZTELET
• megbecsülés,
• hála,
• valami vagy valaki
értékelése,
• őszinteség,
• pontosság
•…

A TISZTELET
kifejezhető
szavakkal, gesztusokkal, tettekkel: ha
pontos vagy, ha ud
variasan viselkedsz,
ha őszinte vagy másokkal szemben.

A TISZTELET
azt jelenti,
• hogy mielőtt cselekednél, gondolsz
arra, mit fognak
érezni mások,
• hogy elfogadod
az emberek közötti
különbözőségeket.

Po rt fó lió
unk
nyilváníthat
Tiszteletet
illetve
önmagunkkal,
emben is.
másokkal sz
a digitális
Egészítsd ki
lek
iket tiszte
tankönyv Ak
apját!
című munkal

Összegzés
 ondolod, hogy csak az emG
bereket tisztelhetjük?
Te még mit tisztelsz?
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4.
EGYSÉG

ISMÉTLÉS
Lecția
1.

Interakciók hangversenye
Másokkal való kapcsolattartás

1. Az alábbi gondolattérkép segítségével idézd fel, mit tanultál ebben a tanulási egységben!
 eszélgess a másokkal való kapcsolataidról az osztályban!
B
Egészítsd ki az ábrát olyan szavakkal, amelyeket találónak gondolsz a másokhoz való jó
viszonyulás kapcsán!
Válassz négy szót az ábráról, és alkoss mondatokat velük!

segítség

g
Barátsá

jó hallgatói
magatartás

bátorítás

bizalom

támogatás

Szük
gek séges k
a
csol társas ékszséatok apb an

…

…

türelem

versengés
kompromisszum

elke- s
s
i
v
ő
l
sa
le
Megfermák a tábran
désfopcsolatok
ka
együttműködés

megbecsülés

t
Tisztele

…

…

58

szavak és
gesztusok
pontosság

2. Olvasd el Bucur Milescu Megtudtam a varázs-

igét című versét, majd oldd meg a feladatokat!

3. Írj egy köszönő üzenetet egy számodra fontos személynek!

F edezz fel a versben legalább három különböző varázsszót!
Javasolj más varázsszavakat, amelyek segíthetnek a másokkal való jó kapcsolattartásban!
Nevezd meg a versben beszélő kisgyerek két
belső tulajdonságát!
Mutass be két viselkedési szabályt, amit a
költő említ!

Kedves Réka!
Köszönöm, hogy segí
te
nekem megtanulni ú ttél
szni!
Barátsággal,
Orbán

Megtudtam a varázsigét

Bucur Milescu verse

Megtudtam a varázsigét,
Úgy hangzik, hogy Köszönöm!
Valahányszor kimondhatom,
Növekszik az örömöm.
Egy kedveltebb varázsszava
Mindenkinek: Kérem szépen!
Rám se néznek, ha nem mondom,
Bármekkora nagy szükségben.
Érkezéskor, s távozáskor
Jó napot! Viszontlátásra!
Nem szakítom meg beszéded,
S csendben vigyázok álmodra.
Sosem foglak megváratni,
Asztalnál jól viselkedem,
Tiszteletet így mutatok,
S így van hét otthoni évem.
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4.
EGYSÉG

FELMÉRŐ
Lecția
1.

Interakciók hangversenye
Társas kapcsolatok

1. Emlékezz, hogyan nyilvánul meg a tisztelet! Írd az IGEN szót azokhoz a cselekvésekhez, ame-

lyek által tiszteletet mutatsz! Írd a NEM szót azokhoz a viselkedésformákhoz, amelyek nem
fejeznek ki tiszteletet!
d. Nincs időm, hogy segítsek neked.

IGEN a. Bízok benne, hogy sikerülni fog neked!

c. Készséggel meghallgatlak.

b. Örvendek, hogy megismerhetlek!

e. Nincs mit tárgyaljak veled!

2. Kösd össze a megadott helyzeteket a megfelelő viselkedésformával!
a.

Mindent megteszel,
hogy hozzásegítsd a
csapatod az aszfaltrajz versenyen való
győzelemhez.

NAGYLELKŰSÉG

b.

 etartod a verseny
B
szabályait.

c.

Megfelelő érvek
esetén feladod az
ötleteidet.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
VERSENGÉS
KOMPROMISSZUM

3. Írj három viselkedési szabályt, amelyet betartasz az iskolában, a családban, a baráti körben!
Figyelj az következő elvárásokra:
Fogalmazz meg három szabályt, egy-egyet mindegyik helyzethez!
Fogalmazz helyesen, érthetően!
Írj helyesen, a megfelelő központozási jeleket használva!
Például: Az iskolában a gyerekek tisztelik egymást.

4. Mutasd be a tanulási egység során készített portfóliódat! Mutass osztálytársaidnak képeket,
a fejezetből vett három fontos gondolat kíséretében!

ÖNÉRTÉKELÉS
Hogyan teljesítettem?

Haladj tovább!

Helyesen megoldottam a feladatokat. Nem tűntek
nehezeknek. Úgy érzem, jól sikerült a másokkal való
együttműködés.

Kitűnő! Nagyon jól együttműködsz másokkal. Fejleszd
magad tovább a másokkal való kapcsolattartás terén!

Volt könnyű feladat is, de néhol segítséget igényeltem.
Segített volna a megoldásban, ha együttműködhettem
volna a többiekkel.

Bízzál magadban! Sikerülni fog. Gyakorold az együttműködést, fedezd fel a képességeidet, és viselkedj helyesen a körülötted élőkkel!

Nem értem el jó eredményt. A feladatok nehezeknek
tűntek. Szeretnék jobban együttműködni társaimmal,
és helyesebben viselkedni másokkal szemben.

Ne csüggedj! Kérj segítséget! Meglásd, a társaid szívesen együttműködnek veled, és támogatnak. Tanúsíts
tiszteletet, légy türelmes és kíváncsi, hogy fejlődhess!

 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
 Egészítsd ki a 91. oldalon és a digitális tankönyvben
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is megtalálható Megfigyelek. Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lapot!

A MEGFELELŐ
IDŐBEN TANULOK

5.

EGYSÉG
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zíted odat.
Elkés program
ka
mun
Id
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d
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a
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Felfed
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á
l
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iz
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pr a
ogr csa
am lá
ját dta
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Időbeosztás és tanulásszervezés

é
jleszt
Személyiségfe

s

Projekt | TANULÁSI NAPLÓ
Készíts egy tanulási naplót! A következő hat hét során tanulni fogsz a tanulásról. Fedezd
fel a 94. oldalon a Tanulási napló elnevezésű projekt lépéseit, melyeket betartva szép
eredményeket érhetsz el a tanulás és a személyes elkötelezettség terén!
napló: egy személy által naponta készített feljegyzések sorozata, amit az életében előforduló eseményekről készít
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5.

EGYSÉG

Lecția
1. lecke1.

Hogyan osztom be hasznosan az időmet?
Napi munkaprogram

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. Mire gondolsz, amikor az idő szót hallod?
p
másod

erc

ID Ő

program
a.

2. Válaszolj a kérdésekre az oldalon levő ké-

pek alapján!
A gyerekek napi programjának mely

részeit ábrázolják a képek?
Hány órakor vesznek részt a gyerekek
ezeken a tevékenységeken?
Melyik napszakban végzed te ezeket a
tevékenységeket?
Milyen más tevékenységekben veszel
részt egy nap folyamán?

b.

3. Mutass be társaidnak olyan tevékenysége-

ket, amelyekre nincs időd a nap folyamán,
de szeretnéd megtenni! Fogalmazd meg,
mit tehetnél azért, hogy részt vehess ezeken a tevékenységeken!
Nincs időm találkozni a barátaimmal,
de telefonon beszélgetünk.

c.

EZT TAPASZTALTAM
 gy gondolod, van elegendő időd megÚ
tenni mindent, amit szeretnél?
Milyen tevékenységek foglalják le több
idődet? Melyek foglalnak le kevesebbet?
Mit gondolsz, hogyan tudnád jobban
beosztani az idődet?
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d.

4. Tervezd meg a saját jövő heti programodat, az alábbiak
szerint:
Határozd meg a nap fontos tevékenységeit!
Keress mindeniknek megfelelő jelet!
Helyezd el ezeket a naptárszerű táblázatban!
Foglald bele a családtagok tevékenységeit is!

Napok és órák
7.00–8.00

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Alkotókör

Péntek

Szombat

Vasárnap

Érzékeld az idő
múlását! Mondd el,
mit tudsz tenni 10
másodperc alatt!

8.00–12.00
12.00–13.00
13.00–15.00
15.00–17.00
17.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00
21.00–22.00

ÖRÖMMEL TANULOK
Az IDŐ
repül.

Nem tudod irányítani
az idő múlását, de meg
tudod tervezni a napi
programodat.
A napi programod
betartásától is függ a
sikered.

A NAPI
PROGRAM
azt feltételezi, hogy:
• vedd figyelembe, mit
kell és mit akarsz megtenni a nap folyamán.
• helyesen ítéld meg,
mennyi időt igényel
mindenik tevékenység.

A NAPI
PROGRAM
tartalmazza
egy nap fő
tevékenységeit és
azok időpontját.
Órarend, naptár
vagy határidőnapló
formájában lehet
elkészíteni.

Po rt fó lió

pi
g, milyen na
Vizsgáld me
ne
k tetsze k
tevékenysége
lyen kötele
neked, és mi
el
ségeken vesz
ző tevékeny
gidi
a
zítsd ki
részt! Egés
gi
sé
yv Tevékeny
tális tankön
munkalapját!
naplóm című

Összegzés
Melyik tevékenység volt
a legrövidebb ma?
Hát a leghosszabb?
Mi újat tanultál az
időbeosztásról?
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5.

Lecția
2. lecke
1.

EGYSÉG

Erőfeszítés vagy lazítás?
Munkaidő és szabadidő
1.

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

Mire gondolsz, amikor az erőfeszítés és
lazítás kifejezéseket hallod?
erőfeszítés

lazítás

erőfeszítés

lazítás

Ó, nem
tudom megoldani
a feladatot!

a.

2.

Figyeld meg a képeket, majd válaszolj a
kérdésekre!
Milyen tevékenységeket végeznek a gyerekek?
Mit gondolsz, ki ütközött nehézségbe?
Ki lazít?
b.
Szerinted, hogy érzik magukat a gyerekek?

Segítek neked!
Nehéz lesz helyesen
elvégezni ezt a gyakorlatot, de nem adom fel!

3. Egy kesztyűre írd fel a Szeretem!, egy má-

sikra pedig a Kell! kifejezéseket! Használd
ezeket kesztyűbábként, amivel bemutatod a napi kötelező tevékenységeidet és
azokat, amelyeket szívesen végzel!
 elyik féléből van több tevékenyM
ség?
Van kötelező tevékenység, amit
szívesen végzel?

EZT TAPASZTALTAM
 ely otthoni napi tevékenységek
M
igényelnek erőfeszítést?
Mely napi tevékenységek pihentetnek a hét folyamán? Hát a hét végén?
Melyik napszakban végzel pihentető
tevékenységet? Hát nehezet?
64

Csodálatosan
korcsolyázol!
Kezdetben nehéznek tűnt,
de most nagyon kellemes
a korcsolyázás.

c.

4. Állapítsd meg egyedül vagy a társaddal közösen, mely iskolai tevékenységek lazítóak,
és melyek igényelnek erőfeszítést!

Lazítás

Erőfeszítés

5.

Gondolj olyan tevékenységekre, amelyek erőfeszítést igényelnek! Csoportosítsd őket nehézségi fokuk és a hozzájuk
kötődő érzéseid szerint!
Nagyon nehéz!

Alkotókör
Rajzolj egy jelképet
a naponta végzett,
legpihentetőbb
tevékenységhez!

ERŐFESZÍTÉS

Nem akarom megcsinálni!
Nehéz! Idegesít!
Nehéz, de kihívást jelent számomra!
Nem annyira nehéz!
LAZÍTÁS

Melyik csoportban van a legtöbb tevékenység?
 ogyan tudsz pihentetővé alakítani egy nehéz tevékenységet?
H

ÖRÖMMEL TANULOK
A LAZÍTÁS
azt jelenti,
hogy általad kedvelt
tevékenységeken veszel
részt. Legtöbbször a
szabadidődben lazítasz.
Mégis, pihenhetsz akkor
is, amikor egy kötelező
tevékenységet végzel.
Például: Művészetek órán
festek.

Az ERŐFESZÍTÉS
azt jelenti,
hogy többet dolgozol
a felvállalt kötelezettségeid elvégzése érdekében. Ahhoz, hogy
megbirkózz az erőfeszítéssel, fontos megértened, és vállalnod
a tevékenységeket.

TUDTAD, HOGY…
…egyensúly kell legyen
az erőfeszítést igénylő és
a lazító tevékenységek
között?
Ha beosztod az idődet,
meglepődsz, milyen sok
dolgot tudsz véghez
vinni. Így nyugodtabb és
boldogabb leszel.

Po rt fó lió
a digitális
Egészítsd ki
gyan tudok
tankönyv Ho
kel?
a nehézségek
megbirkózni
apját!
című munkal

Összegzés
L azítottál ma az iskolában?
Milyen érzés volt részt venni
a kötelező tevékenységeken?
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5.

Lecția
3. lecke
1.

EGYSÉG

Itt a tanulás ideje!

Az időtényező fontossága a tanulásban
am

1. M
 ire gondolsz,

progr

IDŐ

l és

amikor az idő és a
tanulás szavakat
hallod?

zü
kés
fel

TANULÁS

ren
ór a á s
lazít
d

s
szó kola
rak
ozás

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

i

a.

2. V álaszolj a kérdésekre a képek alapján!
 ilyen tevékenységeket végeznek a gyerekek?
M
Melyik tevékenység szól a tanulásról?
Mennyi idő áll a gyerekek rendelkezésére a
teszt megoldásához a fenti kép alapján?
Fontos a tanulásra szánt idő?
Mi történik, ha nem tartod be az időpontokat?

b.
Egy olyan lila
színű gyógynövényt keresünk,
amely a 3 méter magas fenyő
mellett található.

3. M
 utass

be a társaddal egy szerepjátékot,
amelyben az egyik szereplő az Idő, a másik
pedig a Tanulás!
 épzelj el olyan helyzeteket, amelyekben
K
több időre van szükséged a tanuláshoz,
vagy a játékra! Cseréljetek szerepet!

EZT TAPASZTALTAM
 elyik napszakban szeretsz tanulni?
M
Mikor tűnik úgy, hogy gyorsabban tanulsz?
Hát könnyebben?
Van kifejezetten tanulásra szánt időd?
Hány órát tanulsz naponta? Hány órát játszol naponta?
Hogy érzed magad, mikor nincs elég időd a
kedvenc tevékenységeidre?
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c.

4. R ajzolj társaiddal közösen egy Idővonalat, születéstől jelenig! Jelöld az idővonalon az eddig megtanult legfontosabb
dolgokat! Jelöld például, mikor tanultál
meg beszélni, olvasni, kerékpározni!

5. G ondolkozz el, hogyan használod fel a tanulásra szánt idődet!

Válaszd ki az alábbi mondatok közül, melyik illik rád a legjobban!
Szükségem van még 5 percre.
Végtelen időm van.
Rendben, az előre leszögezett időben fogok tanulni.
Tanulni fogok, mert van egy jó tervem.
Nem lehetséges, nincs időm befejezni a feladataimat!

Alkotókör
Képzeld el, hogy ma
megáll az idő! Írj le
egy megélt érzést!
Sorolj fel három
tevékenységet, amit
elvégzel!

 elyik kijelentés jelzi a tanuláshoz megfelelő hozzáállást?
M
Mit kellene tenned az idő hatékony felhasználásához?

6. V ersenyre való felkészüléshez, dolgozz ki egy egyhetes tevékenységi tervet! Jegyezd be a hét minden napjára az időtartamot és a sajátos tevékenységeket, a minta szerint!

A kis matematikus –
verseny
Időtartam
Tevékenységek

Hétfő

Kedd

16:00–17:00
17:00–18:00
• három feladat, ami • két feladat a feladatszorzással oldható meg
gyűjteményből

Szerda
…

ÖRÖMMEL TANULOK

Az IDŐ
órában, percben,
másodpercben mérhető.
Felgyorsult világban
élünk. Az időbeosztás
elengedhetetlen a
tanuláshoz.

A TANULÁSI IDŐ
• tervezést • órarendet
• programot • határidőket • erőfeszítést és
pihenést • döntéseket
és fontossági sorrendet
jelent.

A TANULÁS
személyre szabo
tt
A tanulásra szán .
t id
egyénfüggő: egye ő
sek
könnyebben ta
nulnak,
másoknak több
időre van
szükségük.

Po rt fó lió

,
tól is függ
A tanulás at
vezed meg az
hogyan szer
zítsd ki a
idődet. Egés
osan
nkönyv Pont
digitális ta
apját!
című munkal

Összegzés
 it jelent a tanulásra
M
szánt idő?
Mit tanultál az idő
megszervezéséről?
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5.

Lecția
4. lecke
1.

EGYSÉG

Hírek a tanulásról
A tanulásról

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. S orolj fel szavakat, kife-

jezéseket, amellyel megfogalmazod, mit jelent
számodra a tanulás!

munka
teszt
energia

TANULÁS

2. B eszélj a képekről a kérdések alapján!

 it jelent tanulni?
M
Miről tanulnak a gyerekek?
Hogyan tanulnak ők?
Hogy érzik magukat a gyerekek tanulás közben?

b.

Milyen jól magyarázol! Örülök,
hogy gyorsabban tudok tanulni!

Nehéz kerékpározni! Nem fog nekem
sikerülni!

Gratulálok!
Figyelmes vagy, mert
tetszik neked.

Miután megtanultad, könnyű
lesz.

c.

3. M
 utass be az osztálynak egy olyan projektet, amit más tantárgyból készítettél!
(például: Naprendszer)

Megértetted a
magyarázatot?
Igen! Egyszerű lesz
elkészíteni a karkötőt!

a.

EZT TAPASZTALTAM
vaid?
 elyek voltak az elsőként megtanult sza
M
Hát
Hogyan tanultál meg görkorcsolyázni?
kerékpározni?
s?
Számodra könnyű vagy nehéz a tanulá
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 ilyen témát választottál?
M
Honnan gyűjtöttél anyagot ehhez?
Volt egy tanulási terved?
Mennyi időt vett igénybe a projekt elkészítése?
Hogyan érezted magad munka közben: könnyű vagy nehéz volt?

4. M
 esélj

arról, hogyan tanultál meg írni
és olvasni! Keress hasonlóságokat és különbségeket a saját és társaid tapasztalatai között!

5. E gészítsd ki a kijelentéseket a kérdések alapján, figye-

Alkotókör

lembe véve a saját tanulási módszeredet!

L egkönnyebben ……… tanulok. (Mivel?)
Szeretek a ………………..tanulni. (Miről?)
Ahhoz, hogy könnyebben megjegyezzek valamit,
szükségem van ……. (Mire?)
A tanuláshoz szívesebben használom a következő tárgyakat:
…….., ………, …….. és ……… (Mit?)
Amikor tanulok, mindig ……. (Mit teszek?)
Elég nehezen tanulok ….. (Miről?)
Azért tanulok, hogy…… (Miért?)
Amikor nehezen megy a tanulás, …….. fordulok. (Kihez? Mihez?)
A szüleim mindig azt mondják, ha tanulok ……. (Mi történik?)

Fejezd ki egy
rajzzal, mit érzel,
mikor új dolgokat
tanulsz!

ÖRÖMMEL TANULOK

A TANU
LÁ
A TANULÁS
különböző helyzetekben valósul meg:
az iskolában, otthon,
az utcán, a múzeumban, egy ünnepségen, egy kiránduláson, telefont vagy
internetet használva.

ST

A TANULÁS
által megvalósul az
álmod.
Egész életed folyamán
tanulsz, még akkor is,
amikor nem tervezed.

elősegítik
vag
bizonyos y gátolják
t
Könnyeb ényezők.
ben tanu
lsz,
amikor b
átorítana
k
vagy bízo
l magadb
an.

Po rt fó lió

nböző módon
Mindenki külö
fel, hogyan
tanul. Fedezd
oz!
te a tanulásh
viszonyulsz
a digitális
Egészítsd ki
i
nulás alapja
tankönyv A ta
ját!
című munkalap

Összegzés
 it tanultál a
M
tanulásról?
Mit fogsz
alkalmazni abból,
amit ma tanultál?
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5.

Lecția
5. lecke
1.

EGYSÉG

A tanuláshoz szükségem van...
A tanulás feltételei

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

2. E lemezd a tanulási feltételeket a képregé-

nyeken látható helyzetekben!
Hogy szeretnek tanulni ezek a szereplők?
Miben hasonlítanak hozzád vagy különböznek tőled?
Mit javasolnál nekik, hogy könnyebben
tanuljanak?

1. A mikor a tanulás feltételei kifejezést
hallod, a következő szavakra gondolsz:
kedvelem
tiszta levegő
barátságos iskola

család
A TANULÁS
FELTÉTELEI

íróasztal

támogatás

Úgy szeretek
tanulni, ha a könyveim és a
füzeteim rendben vannak
az íróasztalon.

tanárok
könyvek és füzetek

Én nem tudok tanulni, ha körülöttem
nincs csend.
A családom segít a tanulásban, de legfőképp a
nagy testvérem.

Nekem nincsenek meg az
otthoni feltételeim, de nem
adom fel! Akarok tanulni!

b.

a.

3. L égy riporter, készíts interjút egy társad-

dal! Tegyél fel neki két kérdést azzal kapcsolatban, hogy mit kellene változtatni az
iskolátokban ahhoz, hogy a gyerekek jobban, könnyebben és szívesebben tanuljanak! A válaszokat jegyezd fel egy plakátra!

EZT TAPASZTALTAM
t
Mi segít abban, hogy jó eredményeke
érj el a tanulásban?
Ki az a személy, aki támogat téged abban, hogy könnyebben tanulj?
Mi gátol téged a tanulásban?
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Mindig szerettem csapatban dolgozni.

c.

Szégyellem magam! Nem
értek semmihez. Inkább egyedül
dolgozom.

4. S orolj fel öt tényezőt (+), ami segít, és

ötöt (–), ami gátol a tanulási folyamatban! Légy őszinte!

5. B eszélgess el a társaddal egy választott témáról az alábbiak
közül!

Ki/mi segít nekem?

Mit szeretek tanulni?

ában
Könnyű a tanulás folyamat
Nehéz a tanulás folyamatában

Ki/mi gátol engem?

Alkotókör
Válassz egy tárgyat
az alábbi fáról!
Képzeld el, hogyan
tudna segíteni neked
a tanulásban!

Milyen tananyag hasznos számomra?

 lkoss egy 4-5 mondatból álló szöveget a megbeszélt témáról!
A
Válassz egy megfelelő címet! Figyelj a helyesírásra!

6. M
 agyarázd meg a kijelentést, majd készíts egy megfelelő rajzot!
A tanulás gyökere keserű,
de a gyümölcse édes.

ÖRÖMMEL TANULOK

A TANULÁS
FELTÉTELEI

magukba foglalják

azokat a dolgokat,
személyeket vagy
k
helyzeteket, amelye
elősegítik vagy
.
gátolják a tanulást

ST
A TANULÁ zők :
ny e
befolyásoló té
i állapot
• egészség
s pihenés
• étkezés é
gyelem és
• akarat, fi
lád és
érzelmek • csa lás
nu
tanárok • a ta
helyszíne • …

A TANULÁSSAL
SZEMBEN TANÚSÍTOTT MAGATARTÁS
a legfontosabb feltétele
a tanulásban elért
sikernek.
Tudom, hogy képes
vagyok rá!
Bízok magamban!
Akarok tanulni!

Po rt fó lió

mit és hoFedezd fel,
tanulni!
gyan szeretsz
a digitális
Egészítsd ki
etek tanulni
tankönyv Szer
ját!
című munkalap

Összegzés
 i segített téged ma a
M
tanulásban? Mi gátolt?
Mit jelent számodra jól
tanulni, és sikeresnek
lenni a tanulásban?
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5.
EGYSÉG

ISMÉTLÉS
Lecția
1.

A megfelelő időben tanulok
Időbeosztás és tanulásszervezés

1. Idézd fel a Tanulás fájának leveleire írt szavak és kifejezések segítségével, mit tanultál a
tanulási egység során! Gyűjtsd össze órarend formájában a tanulás gyümölcseit, szem előtt
tartva az erőfeszítés és a lazítás megfelelő időpontját!
 eszélgessetek a napi program és a tanulás fontosságáról!
B
Válassz ki hármat a leveleken levő szavak közül, majd alkoss velük mondatokat!
Javasolj három módot, amivel könnyítheted a tanulást!

la z
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o
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fe
erő
tés
szí

id ő

felté
tanu telek a
lásh
oz
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2. O
 lvasd el Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg
című regényének részletét, majd válaszolj a kérdésekre!
Mit jelképez a kút?
Te mit tennél az 53 perc alatt? Mit tanulnál meg?
Ki a felelős az idő felhasználásáért?

3. B eszélgess

szüleiddel, testvéreiddel, társaiddal vagy barátaiddal egy járványhelyzet idején
bevezetett távoktatásról (online)! Ha tapasztaltad ezt, oszd meg élményeidet a következő
kérdésekre válaszolva!
 i volt a napi program?
M
Milyen különbségeket észleltél az otthoni és
az iskolai tanulás között? Hát hasonlóságokat?
Milyen helyzetben volt legjobban kihasználva
az idő?
Hogyan dolgoztál együtt a társaiddal?
Mi volt a szülők szerepe az online tanulásban?
Mennyi időt töltöttél a képernyő előtt?
Mennyi időt igényelt a feladatok megoldása?
Mi tűnt nehéznek számodra a távoktatás

során? Hát könnyűnek?
Melyik helyszínt választanád inkább a hatékony tanulás érdekében: az otthont vagy az
iskolát?

Az időkereskedő
részlet

Antoine
de Saint-Exupéry
Egyszer volt egy kereskedő, aki szomjúságoltó labdacsokat árult. Aki hetente
egyet bevesz, az többé nem is kíván inni.
– Hát ezt meg minek árulod? – kérdezte a kis herceg.
– Rengeteg időt lehet megtakarítani
vele – felelte a kereskedő. – A tudósok kiszámították: heti ötvenhárom percet!
– És mit csinál az ember azzal az ötvenhárom perccel?
– Amit akar…
„Én – gondolta a kis herceg –, ha nekem ötvenhárom fölösleges percem volna,
szépen elindulnék egy forrás felé…”


(ford.: Rónay György)

4. K eress otthon, a könyvtárban vagy interneten
három-három közmondást a tanulásról és az
időről!
Írd a közmondásokat egy plakátra minél eredetibb módon!
Tedd a plakátot az iskolában vagy otthon egy
látható helyre, hogy emlékeztessen a tanulásra fordított idő fontosságára!
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5.
EGYSÉG

FELMÉRŐ
Lecția
1.

A megfelelő időben tanulok
Időbeosztás és tanulásszervezés

1. G ondolkozz el azon, mit ismertél

meg a tanulási egység során! Karikázd be a következő
kijelentések helyes megoldásait a minta szerint!

I. A sikeres tanulás egyik feltétele, hogy:
a. drága tanfelszerelésem legyen.
b. megszervezzem az időmet.
c. sok barátom legyen.
II. Könnyebben tanulok, ha:
a. figyelmes vagyok.
b. sok időt töltök a telefon használatával.
c. nincs akaratom.

III. A legtöbb erőfeszítést igénylő tevékenység
számomra:
a. a barátokkal való találkozás.
b. a tornagyakorlatok.
c. a családi vacsora.
IV. A tanulás megvalósulhat:
a. csak az iskolában.
b. csak otthon.
c. különböző helyzetekben és helyeken.

2. G ondolj a napi programodra, majd egészítsd ki a táblázatokat a minta szerint!
Írj három-három, általad kedvelt otthoni és iskolai tevékenységet!
Jegyezd le a tevékenységekre fordított időt!
Otthoni tevékenységek
Festek (…)

Időtartam/nap
30 perc (…)

Iskolai tevékenységek
Időtartam / nap
Sportjátékokban veszek részt (…)
20 perc (…)

3. A lkoss egy 3-5 mondatból álló szöveget, amelyben javaslatokat fogalmazol meg a barátaid
számára, a nap megfelelő kihasználása érdekében!
Tartsd szem előtt:
F ogalmazz meg legkevesebb két javaslatot!
F ejezd ki magad helyesen!
Írj helyesen, a megfelelő központozási jeleket használva!

4. Mutasd meg társaidnak a tanulási egység során készült portfóliódat! Tegyél javaslatot, hogyan
lehet könnyebben megtanulni egy verset!

ÖNÉRTÉKELÉS
Hogyan teljesítettem?

Haladj tovább!

Helyesen megoldottam a feladatokat. Ezek segítettek
felfedezni, hogyan szervezzem meg az időmet, és hogyan legyek figyelmesebb a tanulás folyamatában.

Kitűnő! Felfedezted a kedvenc tevékenységeidet,
felismered a tanulás feltételeit, kidolgozol egy tanulási
tervet.

Részben megoldottam a feladatokat. Volt könnyű is,
de akadt nehézséget okozó feladat is. Úgy gondolom,
nem értettem meg eléggé, hogyan szervezzem meg az
időmet, és melyek a tanulás feltételei.

Tenni is kell a sikerért. Keress új lehetőségeket a napi
program megszervezéséhez! Összpontosíts a tanulás
fontosságára!

A feladatok nehezeknek tűntek. Szeretném jobban megérteni, mit tehetnék a hatékony tanulás érdekében.
 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
 Egészítsd ki a 91. oldalon és a digitális tankönyvben
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Bátran folytasd a tanulást! Kérj segítséget másoktól,
ha akadályba ütközöl! Ne feledd, hogy TE vagy a
főszereplő!

is megtalálható Megfigyelek. Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lapot!

MESTERSÉGEK
KARNEVÁLJA

6.

EGYSÉG

A mesterségek felfedezése
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Projekt | MESTERSÉGEK KARNEVÁLJA
A következő négy hét során alkalmad lesz felkészülni a Mesterségek karneváljára. A 94.
oldalon megtudod, hogyan vehetsz részt ebben a projektben.
karnevál: zenés mulatság, ahol a résztvevők egy bizonyos témához kötődő látványos jelmezeket viselnek, melyek különböznek
a mindennapi viseletüktől
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6.

2. Lecke

EGYSÉG

Mesterségek mint gyöngyszemek
Miért fontosak a mesterségek?

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

2. F igyeld meg az oldalon levő képeket,
és válaszolj a kérdésekre!

 ilyen mesterségeket ismersz fel?
M
Mit tudsz ezekről a mesterségekről?
Milyen eszközökre van szükség ezen
mesterségek gyakorlásához?
Véleményed szerint melyik fontos ezek
közül? Hát a családtagjaid számára?

1. M
 ondj olyan szavakat és kifejezéseket, amelyek a mesterség szó kapcsán jutnak eszedbe!

meste
rség

10 + 14 =

a.

b.

c.

3. S zerepjátékkal mutasd be a kedvenc mester-

ségedet! Kérd meg az osztályteremben levő
nézőközönséget, hogy nevezze meg azt!
Milyen szerepet játszottál el?
Hogy érezted magad a bemutatás közben?
Szerinted könnyű ezt a mesterséget gyakorolni?
Milyen képességekre van szükség?
Miért fontos ez a mesterség?

EZT TAPASZTALTAM
 ik azok a személyek, akikre naponK
ta szükséged van? Mi a mesterségük?
Mi lenne, ha nem léteznének ezek a
mesterségek?
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d.

4. Írd fel egy színes cédulára egy mesterség
nevét! Bizonyosodj meg róla, hogy
senki sem látta, mit írtál!
 utasd be szóban egy osztálytársadM
nak a kiválasztott mesterséget!
Kezdetben csak kevés információt adj,
például egy szót!
Folytasd a bemutatást addig, amíg a
társad kitalálja a mesterséget!

5. O lvasd el a leírásokat, és fedezd fel a mesterségeket! Csoportban beszélgess a felfedezett mesterségek fontosságáról!

Minden mesterségnek arany a vége.

Szeretem az autókat.
Megjavítom őket.

A magasban dolgozom.
Szeretem a repülőket.

Eseményeket mutatok be. A televíziós társaságnál dolgozok.

Milyen ékszerekhez
tudnád hasonlítani
a mesterségeket?
Indokold a
választásod!

Embereket mentek.
Jól úszok.

A gabona táplál minket.
Én termesztem.

Alkotókör

Mobiltelefonos programokat írok. Szeretek online
kommunikálni.

ÖRÖMMEL TANULOK

A MESTERS
ÉG
egy foglalkozás,
amit állandóan
gyakorolsz, amit az is
kolában
tanultál, s amire
hos�
szabb ideig készü ltél.

A MESTERSÉG
olyan, mint egy ékszer.
Értékes, mert segítségével
biztosíthatod a megélhetésedet, mert hasznos dolgot
tehetsz, illetve azért, mert
naponta gazdagíthatod képességeidet, tehetségedet
és tapasztalatod.

Po rt fó lió
lönböző mesFedezz fel kü
a
Egészítsd ki
terségeket!
hálózata című
Mesterségek
ndigitális ta
munkalapot a
könyvből!

A LEGSZEBB
mesterség
az, amit szeretsz,
amit szenvedéllyel és
örömmel művelsz.
Minden mesterség
fontos.

Összegzés
 ilyen új mesterségeket
M
ismertél meg ma?
Szerinted mi a legfontosabb egy mesterség gyakorlásában?
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6.

2. Lecke

EGYSÉG

Időutazás a mesterségek világában
A mesterségek fontossága

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. Mi jut eszedbe a munka szó kapcsán?

erőfeszítés

MUNKA
szenvedély

a.

2.

Válaszolj a kérdésekre az oldalon levő képek
alapján!
Mi a mestersége az illusztrációk szereplőinek?
Kinek hasznosak ezek?
Melyik mesterség idejétmúlt? Mi helyettesíti
ezt a mesterséget?
Milyen mesterségekre lesz szükség a jövőben?

c.

EZT TAPASZTALTAM
Mutass be egy olyan mesterséget,

amelyet egyik családtagod gyakorol!
 ondd el, milyen örömök származnak
M
a mestersége gyakorlásából!
Te milyen mesterséget szeretnél gyakorolni a jövőben? Hasonlít-e a szüleid
mesterségéhez?
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il
e-ma

b.

3. C soportos

szerepjátékkal mutass be
olyan mese- vagy filmszereplőket, akik
különböző mesterségeket gyakorolnak!
 ilyen szerepet játszottál?
M
Mi a választott mesterség haszna?
Hogyan segítenek téged azok a személyek, akik ezt a szakmát gyakorolják?
Hogyan fog változni ez a szakma, mire
majd felnőtt leszel?

4. C soportosítsd

a szavakat, hogy felfedezd a szakmák nevét!
ügynök
állatiskolai
orvos
tanácsadó
vivő
biztosító
szó ondd el, miért fontosak ezek a mesM
terségek!

5. M
 inden

mesterség fontos. Sorolj fel, csoportmunkában,
minél több részletet az alábbi mesterségekről:

informatikus

újságíró

logopédus

építész
Mit tesz?

F
O
G
O
R
V
O
S

Hol?
Mivel?
Mi a munkája
eredménye?

Alkotókör
Gondolj egy olyan
mesterségre,
amelyre szerinted
szüksége lesz az
embereknek a
jövőben! Mutasd be
annak fontosságát!

rendőr
tűzoltó

ügyvéd

Beteg fogakat gyógyít.
Fogorvosi rendelő
Tükör, fogó
Szép és egészséges fogak
Önbizalom

6. C soportban készíts plakátot az általatok kedvelt mesterségekről! Írjatok a
fontosságukról! Adjatok hozzá kivágott képeket régi újságokból, folyóiratokból, vagy készítsetek ti magatok rajzokat!

ÖRÖMMEL TANULOK

A MESTERSÉGEK
nagyon fontosak.
Segítenek, hogy megőrizhessük az egészségünket, biztonságban
éljünk, tanuljunk, pihenjünk, utazzunk stb.

Po rt fó lió

A MUNKA
feltételezi az erőfeszítést.
A munka által szerezhetsz megélhetést és
személyi elégedettséget.

kedvenc
Fedezd fel a
t! Egészítsd
mesterségede
mesterségem
ki a Kedvenc
s
ot a digitáli
című munkalap
tankönyvből!

G
ERSÉ
T
S
E
A M az út
valósítá
g
e
m
d
i
az álma udod-e, hogy
T
.
sa felé ségek dinami
er
a mest zaz: egyesek
a
kusak, , változnak,
ek
fejlődn ár nem leszm
mások őszerűek?
nek id

Összegzés
 elyik volt a legérdekesebb
M
része a mai órának?
Milyen új mesterségeket
ismertél meg?
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6.

3. Lecke

EGYSÉG

A mesterségek hangja a közösségben
A mesterségek társadalmi haszna

FELFEDEZEK ÉS ALKALMAZOM

1. N evezz

meg minél több találmányt, új
terméket, amely a mesterség szó kapcsán
eszedbe jut!

elektromos robot okostelefon
autó

2. F igyeld

meg az oldalon levő képeket,
majd válaszolj a kérdésekre!
Milyen mesterségeket gyakorolnak a

bemutatott épületekben?
Miben különböznek a városon gyakorolt mesterségek a falun gyakoroltaktól?
Melyek a közösséged jellegzetes mesterségei?
Mi történne, ha ezek nem léteznének?

VEGYES ÜZLET

b.

EGYETEMI
KÓRHÁZ

c.

ORVOSI
RENDELŐ

3. Pantomim játékkal mutass be egy mester-

a.

PÉKSÉG

EZT TAPASZTALTAM
 yűjts a nagyszüleidtől vagy szomszéG
daidtól adatokat, képeket a közösséged
múltjának mesterségeiről!
Milyen mesterségek léteztek a közösségedben a régmúlt időkben?
Melyik ma már nem létező mesterséget
hiányolod?
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séget a közösségedből! Adj alkalmat osztálytársaidnak, hogy kitalálják azt!
Milyen mesterséget választottál?
Miben segíti ez a mesterség a közösségedet? Hát téged?
Milyen termékek jönnek létre a mesterség
gyakorlásának eredményeként?

4. Csapatokban készítsetek plakátot az alábbi csoportokhoz tartozó mesterségekről!

Számokkal, szavakkal, rajzokkal, számítógépekkel,
vagy érzelmekkel foglalkozó mesterségek

Új mesterségek

Alföldre, dombvidékre vagy hegyvidékre jellemző mesterségek

Alk

5. N
 yomozás! Osztálytársaiddal keress minél több mesterséget

a közösségedből, amelyek besorolhatók az alábbi csoportok
egyikébe.
Kövesd a nyomozás lépéseit a 91. oldal

A biztonságot
utasításai szerint!
nyújtó
Beszélj arról, milyen előnyök származnak
mesterségek
ezekből a mesterségekből a közösséged és
A kikapcsoA tanulást és
magad számára!
lódást nyújtó
nevelést biztosímesterségek
tó mesterségek
Mutasd be ezeknek a mesterségeknek a

Az egészséget
termékeit/ eredményeit!
biztosító mesAz építész házakat épít.
terségek
Az asztalos bútort készít.
6. Szervezz osztályoddal egy találkozót, ahová egy olyan helyi személyiséget hívsz meg, akit tisztelsz a szakmájában elért eredményeiért!

o t ó kö r

Javasolj egy
jelképet a közösséged kedvenc
mesterségéhez!

 egyél fel neki néhány kérdést az általa gyakorolt mesterség
T
fontosságáról és eredményeiről!
Alkoss egy 3-5 mondatból álló szöveget, amelyben bemutatod
a megismert mesterséget! Adj neki találó címet!

ÖRÖMMEL TANULOK
MINDEN
MESTERSÉG
fontos.
Azonban egyes
mesterségek
lényegesek a
közösség számára:
orvos, tanár stb.

Po rt fó lió

A MESTERSÉGEKNEK
sok a haszna,
mert általuk az emberek
sok terméket tudnak
létrehozni és élvezni:
ház, élelem, gyógyszerek,
öltözet, könyvek, játékok,
számítógépek, filmek, zene
stb.

családod
Fedezd fel a
ki
! Egészítsd
mesterségeit
mesterségei
a Közösségem
s
ot a digitáli
című munkalap
tankönyvből!

A MESTERSÉGED
kifejezi
és
azt, amit tudsz
szeretsz tenni,
k
amire a világna
szüksége van.

Összegzés
 i a végterméke vagy
M
az eredménye annak
a mesterségnek, amit
szeretnél gyakorolni
felnőtt korodban?
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6.

ISMÉTLÉS

EGYSÉG

Mesterségek karneválja
A mesterségek felfedezése

1. Idézd fel a fejezetben tárgyalt fontosabb ismereteket az alábbi gondolattérképen levő szavak,

kifejezések és kijelentések segítségével!
Beszélgess az osztálytársaiddal a mesterségek fontosságáról!
Egészítsd ki a gondolattérképet a mesterségekkel kapcsolatos újabb szavakkal, gondolatokkal!
Keress közmondásokat a mesterségekről, írd fel egy-egy kartonlapra, aztán mutasd be az
osztály előtt!

MESTERSÉGEK KARNEVÁLJA
A mesterségek felfedezése
MESTERSÉG

MESTERSÉGEK KARNEVÁLJA
A mesterségek felfedezése
oktatás
egészség

foglalkozás

A MESTERSÉGEK
FONTOSSÁGA AZ EMBEREK
ÉS A KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA

elfoglaltság
…

biztonság

régi

szórakozás
…

MESTERSÉGEK
új

A MESTERSÉGEK VÉGTERMÉKE

változó
a jövő mesterségei
…

élelem

könyvek
öltözet

lakás
játékok

gyógyszerek
szükséges képességek
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tévéműsorok

…

MESTERSÉG

KÖZMONDÁSOK
A MESTERSÉGEKRŐL

felhasznált eszközök

Minden mesterségnek arany a vége.
…

2. Olvasd el A könyv meséjét, aztán válaszolj

a kérdésekre!
Melyek azok a mesterségek, amelyek egy
könyv elkészítéséhez szükségesek?
Mi a haszna a mesében szereplő mesterségeknek?
Mit tanult meg Karina?

3. Írd meg te is egy kedvenc tárgyad meséjét!
Előbb fedezd fel, hogyan készül!

4. Egészítsd ki a táblázatot, hogy felfedezd a
kapcsolatot a mesterségek és a végtermékeik között!
A MESTERSÉG
cukrász
tanár
építészmérnök
karikaturista
újságíró
színész
szobrász
menedzser

A VÉGTERMÉKE / HASZNA
sütemény
tanult emberek

5. Írj rövid üzenetet egy híres személyiségnek,
aki lenyűgözött a felfedezésével!

A könyv meséje
Karina nagyon szeret olvasni. Minden nap felfedezi a
könyveiből megismert szereplők újabb és újabb kalandjait.
Mindegyiket kedveli: a vicces
történeteket, az érdekes utazásokat, az élettapasztalatokat. Sok könyve van, s ezeket gondosan rendezte el a polcokon, szín és méret
szerint. A kedvence a Yukka királykisasszony
meséje.
Egy nap az osztálytársaival együtt ellátogatott egy nyomdába. Elcsodálkozott, hogy
mennyi ember és gép munkálkodik szorgosan.
– Szóval itt született a kedvenc könyvem!
– szólalt meg Karina boldogan és csodálkozva.
– Igen, habár nem pontosan itt. – magyarázta az egyik nyomdai alkalmazott. A könyved meséje az erdőben kezdődik, ott, ahol az
emberek fákat ültetnek. Aztán a fát teherautókkal szállítják a papírgyárba. Itt az emberek
és a gépek a fából papírt készítenek. Ezután nagyon sok ember dolgozik azért, hogy a papírból könyv legyen. Írók, szerkesztők, grafikusok,
nyomdászok és még sokan mások fáradoznak
azért, hogy ti örülhessetek a könyveiteknek.
A nyomdából aztán a könyves üzletbe utaznak, ahonnan meg tudjátok vásárolni.
– Köszönöm! – mondta elragadtatva a
lány. – Mostantól még jobban fogom értékelni
a könyveket, hiszen sok ember megannyi mestersége által mutatta be nekem Yukka királykisasszonyt.
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6.

FELMÉRŐ

EGYSÉG

Mesterségek karneválja
A mesterségek felfedezése

1. K arikázd be a betűhálóban a nyolc mesterséget
a meghatározások alapján!

a.

b.

 ecses.
K
Nagyon szeret írni.
Különböző termékeket árul.
Az embereket védi az igazság érdekében.
Személyeket vagy csapatokat edz.
 epülőt vezet.
R
Színpadon játszik.
Vigyáz az emberek egészségére.
Az űrben utazik.
Süteményeket készít.
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2. Egészítsd ki az alábbi mondatot úgy, hogy kifejezze a mesterségek fontosságát az emberek
életében!

.
.
.

A mesterségek fontosak, mert ...

3. Szerinted létezik a tanuló „mesterség”? Alkoss egy 3-5 mondatból álló szöveget, amelyben
bemutatod, miben áll a tanuló „mesterség”! Figyelj a következő szempontokra:
készítsd el a tanuló „mesterség” leírását;
írj helyesen, a megfelelő központozási jelek haszmutasd be a „mesterség” fontosságát;
nálatával.

4. Mutasd be a tanulási egység során készített portfóliódat! Bemutatódat kísérd három fontos
gondolattal, amit megjegyeztél a mesterségekről!

ÖNÉRTÉKELÉS
Hogyan teljesítettem?

Haladj tovább!

Helyesen megoldottam a feladatokat. Jó kihívás volt.
Sikerült betekintenem a mesterségek világába.

Gratulálok! Sikerült felfedezned a mesterségek titkait.
Továbbra is ugyanilyen örömmel és elszántsággal
tanulj a mesterségekről!

A feladatok egy részét elvégeztem. Néhányat azonnal
megoldottam, másokhoz több erőfeszítésre volt szükség. Biztosan szükségem lesz egy kis gyakorlásra.

Bízzál magadban! Sikerülni fog! Ezentúl is kutakodj,
mit csinálsz szívesen, milyen képességek és eszközök
szükségesek a kedvenc mesterségek gyakorlásához!

A feladatok nehezeknek tűntek. Úgy érzem, több figyelmet kell szenteljek a megoldásukra.

Légy bátor! Szentelj több időt arra, hogy a mesterségekről tanulhass! Vegyél részt olyan tevékenységekben,
amelyek során megismered a mesterségek fontosságát!

 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
 Egészítsd ki a 91. oldalon és a digitális tankönyvben is megtalálható Megfigyelek. Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lapot!
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EGYSÉG

A Személyiségfejlesztés
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Projekt | KALAPOK FESZTIVÁLJA
Vegyél részt társaiddal a Kalapok fesztiválján! Megtalálod a 95. oldalon, hogyan tudsz
bekapcsolódni ebbe a projektbe.
fesztivál: mulatság, amelyen nem hétköznapi jelmezekben vonulnak fel a résztvevők
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7.

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS (I.)

EGYSÉG

A fejlődés útján

A Személyiségfejlesztés tantárgyból tanultam
1. Beszélgess a társaiddal a II. osztályos Személyiségfejlesztés órákon tanult fontos témákról!
Használd a képregényeket, valamint a következő oldalon levő virágos ábrát!

Szia! A II. osztály végéhez értünk.
Szívesen voltam az útitársad. Sok fontos dolgot tudtam meg.
Megtanultam megszervezni a napi programomat.
Íme, hogyan töltöm a nap első felét!

Köszönöm,
viszont kívánom!

Fontos, hogy
vigyázzak az
egészségemre.

a. Reggel felkelek, megmosakszom, eszek és
indulok az iskolába.

Szia,
hogy vagy?

Nagyon jól! Éppen
most tudtam meg, hogy
fiútestvérem lesz.
Te hogy vagy?

c. Örülök, hogy viszontláthatom a társaimat.
Figyelek a szükségleteikre.

Jó reggelt kívánok!
Legyen egy szép napja!

b. Tisztelem a körülöttem
levő embereket.

Szia!
Anna vagyok.

d. Bemutatkozok másoknak.

Igazad van.

e. Érdeklődve veszek részt a tevékenységeken.
Érdekelt vagyok a tanulásban.
86

Üdvözöllek! Rudi
vagyok. Örülök, hogy
megismerhetlek.

Remek munkát
végeztünk együtt.

f. Együttműködök és kommunikálok a többiekkel.
Néha boldogok vagyunk, néha szomorúak, viszont
közösen találunk megoldásokat.

ER E T
Ö N IS M

IÉ
HIG

MESTERSÉGEK

ID Ő

N IA

Személyiségfejlesztés
KO
M

KA
P CS

MU

NIK

MEK

ÁC
IÓ

TTA
OL A

TANULÁS

ÉRZEL

S
RTÁ

2. A tanév tapasztalataiból

Milyen
új dolgot tudtál meg
magadról ebben a tanévben? Milyen
jellemvonásokat fedeztél fel? Hogyan
tudod ezeket érvényesíteni?
Hogyan értékelnéd a társaiddal való
kommunikációdat? Mi javult benne?
Milyen érzéseid voltak az idő nagy
részében? Hogyan uralkodtál az
érzelmeiden?

3. Zenés üzenet

Add
elő az osztály előtt a kedvenc
énekedet!
Milyen éneket választottál? Mit szerettél volna vele üzenni? Mit gondolsz, hogyan érezték magukat társaid az éneklésed alatt?

87

7.

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS (II.)

EGYSÉG

A fejlődés útján

A Személyiségfejlesztés tantárgyból tanultam
1. Beszélgess a társaiddal a II. osztályos Személyiségfejlesztés órákon tanult témákról! Használd
a képregényeket, valamint a következő oldalon levő napos ábrát!

Szevasz!
Én is örvendek, hogy együtt kutakodtunk.
Íme, néhány mozzanat a délutáni programomból!

Ez megfelel?
Szeretnék egy
építőjátékot venni.

Isten éltessen,
János!

a. Helyzeteknek megfelelően szólok másokhoz.

Köszönöm szépen!
Örvendek, hogy barátok
vagyunk.

b. Értékelem a barátaimat, és figyelmet fordítok
az életük fontos eseményeire.

Sok sikert!
Köszönöm!
Nyerjen a legjobb
csapat!

c. Sportversenyeken veszek részt. Tisztelem vetélytársaimat. Tiszteletben tartom a szabályokat.

Nagyon szomorú
vagyok. Attól félek,
hogy nem játszhatom
többé.

d. Néha félek, amikor a dolgok nem úgy
történnek, ahogy szeretném.

Hajrá, András!
Sikerülni fog!
Boldog vagyok!
Most már a nyári vakációra
tudok gondolni.

e. Nagyon jól együttműködök a társaimmal.
Kölcsönösen bátorítjuk egymást.
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Ne aggódj! Nemsokára pályára
lépsz.

f. Az életem mindenik
pillanatának örvendek.

2. A tanév tapasztalataiból
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A
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MESTERSÉGEK

Személyiségfejlesztés

KOMMUNIK
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Hogyan
tudtál együttműködni
barátaiddal és társaiddal a tanév
folyamán?
Szerinted mit kellene jobbá tenni?
Milyen szabályokat tettél
könnyedén magadévá? Hát
nehezebben?
Mi változott a napi
programodban?
Változott-e a véleményed arról,
hogy milyen mesterséget
választanál évek múlva?

3. Kézműves ajándék
K
 észíts egy kollázst, rajzot vagy festményt
egy számodra kedves társadnak!
E gy üzenet kíséretében add át az ajándékot!
Jegyezd meg, hogy a gesztusok ugyanolyan
fontosak akár a szavak!
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7.

ÉV VÉGI FELMÉRŐ

EGYSÉG

A fejlődés útján

A Személyiségfejlesztés tantárgyból tanultam
1. Olvasd el a következő kijelentéseket, és jelöld, hogy egyetértesz-e vagy nem az általuk köz-

vetített üzenettel! Ha egyetértesz a kijelentés üzenetével, karikázd be az IGEN, ha nem értesz
egyet, akkor a NEM választ.
IGEN/NEM a. Bemutatkozáskor a beszélgetőtársam szemébe nézek.
IGEN/NEM b. Fontos higiéniai előírás, hogy naponta háromszor mossál kezet.
IGEN/NEM c. Az ÉN másik megnevezése az ÖNMAGAM.
IGEN/NEM d. Az aktív hallgatás azt jelenti, hogy figyelmesen követed a másik személyt.
IGEN/NEM e. A többiek iránti tiszteletemet fejezem ki azzal, ha pontosan érkezem az iskolába.
IGEN/NEM f. Ahhoz, hogy uralni tudjam a haragomat, veszekszem a barátaimmal.

2. Társítsd a fogalmakat a megfelelő magyarázattal!
a. Mesterség
b. Erőfeszítés
c. Öröm
d. Napi
program

 kötelezettségek teljesítésére irányuló igyekezet.
1. A
2. E gy kellemes érzés, amitől jól érezd magad, energiád van, és bízol abban, amit teszel.
3. E gy fajta naptár, amely magába foglalja a tevékenységeid napját és időpontját.
4. A
 veszteséghez, szenvedéshez köthető érzelem.
5. E gy állandóan végzett foglalkozás, amire készültél és sok ideig gyakoroltál.

3. Alkoss egy 3-5 mondatból álló szöveget Én, a II. osztály végén címmel! Ehhez vedd figyelembe
a következő szempontokat:
bemutatkozol;
megemlítesz két számodra fontos dolgot, amit a II. osztály során tanultál;
leírod, milyen érzéseket éltél meg, és hogy érzed magad most;
helyesen írsz, használod a központozási jeleket.

4. Mutasd be a Személyiségfejlesztés órákon készített portfóliód legértékesebb lapját! Az üzenetet írd egy plakátra a társaid üzenete mellé! Helyezzétek el az osztályteremben, hogy emlékezzetek a tanultakra a következő tanévben!

ÖNÉRTÉKELÉS
Hogyan teljesítettem?

Haladj tovább!

Helyesen megoldottam a feladatokat. Nem tűntek
nehezeknek. Boldog vagyok, mert felkészültebbnek
érzem magam!

Jelentős lépéseket tettél meg a személyiségfejlesztésben. Igaz, hogy jobban ismered magad? Gratulálok!

Részben megoldottam a feladatokat. Többet kell
dolgoznom, mert tudom, hogy képes vagyok rá.

Folytasd a tanulást az előforduló akadályok ellenére
is! Bízzál abban, hogy eléred a kitűzött célodat!

Nehézséget okoztak a feladatok. Segítségre van
szükségem, hogy megértsem a személyiségfejlesztés
jelentős forrásait.

Kitartásra és lelkiismeretességre van szükség ahhoz,
hogy elérd a kitűzött célt. Legyél részese, és sikerülni
fog!

 A felmérőt tedd be a személyes portfóliódba!
 Egészítsd ki a 91. oldalon és a digitális tankönyvben is megtalálható Megfigyelek. Elmélkedek. Fejlődök című megfigyelési lapot!
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Megfigyelési lap : MEGFIGYELEK. ELMÉLKEDEK. FEJLŐDÖK
Minden tanulási egység során megfigyeled a saját és társaid viselkedését. Minden egység végén értékeled a saját és társaid részvételét a javasolt tevékenységeken. Átgondolod azt, amit megfigyeltél, és a tevékenységeket, amin részt vettél.
lvasd el figyelmesen a táblázatban levő kijelentéseket! Fejezd ki mindegyik kijelentéssel kapcsolatban, hogy
 Oegyetértesz-e
vele, vagy nem! Értékelésed alapján pipáld ki a három lehetőség egyikét!
A válaszom:
Kijelentések
Egyetértek


a. Befejeztem egy tanulási egységet.

Határozatlan
vagyok

Nem értek egyet

b. Új, érdekes és hasznos dolgokat tanultam.
c. Új szavakkal bővítettem a szókincsem.
d. Észrevettem, hogy nagyon jól együttműködtem a társaimmal.
e. Észrevettem, hogy tiszteljük egymást a társaimmal.
f. Szívesen vettem részt a csapatmunkákban.

Töltsd le
a digitális tankönyvben
található munkalapot, majd
egészítsd ki minden tanulási
.
egység végén!

g. Vonzónak tűntek a játékok, amelyekben részt vettem.
h. Érdeklődve vettem részt a javasolt projektekben.
i. Értékes végtermékeket készítettem a portfólióba.
j. Úgy gondolom, hogy fejlődtem ebben az időszakban.

Közösségem mesterségei
 Mit
kutatok? A közösségedben élőknek különböző mesterségeik vannak. A következő

két hétben kutasd fel, 4-5 társaddal együtt, melyek a közösségedben gyakorolt mesterségek!
 Hogyan kutatok? Kövesd a kutatás lépéseit a táblázat szerint!
A kutatás lépései

Mit fogok tenni?

1. Megértem a feladatot

Felkutatom a közösségem mesterségeit.

2. Eldöntöm, hogyan
szerzem meg az
adatokat.

A családomhoz, a rokonaimhoz, barátaimhoz, az online adatokhoz, könyvtári adatokhoz, plakátokhoz, brosúrákhoz stb. folyamodom.

3. Összegyűjtöm és
rendszerezem az
adatokat.

a. Minél több adatot gyűjtök a következő forrásokból: interjú, telefonos beszélgetés,
online találkozó, közösségi média, közvetlen megfigyelés, fényképek stb.
b. Az adatokat táblázatba rendezem. Minden mesterség-kategóriához a lehető legtöbb
példát írom a megszerzett adatokból.

4. Bemutatok egy rövid
jelentést a kutatás
eredményeiről.

Csapattársaimmal együtt bemutatom a kutatásunk adatait PowerPoint bemutató
(vagy táblázat, plakát stb.) segítségével.

5. Felmérem a kutatás
sikerességét

Meghallgatom osztálytársaim véleményét. Felmérem önmagam és társaim hozzájárulását. Átgondolom, milyen mesterséget szeretnék gyakorolni a jövőben.
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PROJEKTEK
1. KIRÁLYI KORONÁM

miért

fontos részt vennem ebben a projektben?

Sok új dolgot fogsz magadról megtudni. Felfedezed a külső tulajdonságaidat, kedvenc dolgaidat és
jellemvonásaidat. Ugyanakkor a körülötted levőket is megfigyeled.

Mennyi
mennyi

ideig fogok felkészülni?

Te és társaid öt héten keresztül fogtok felkészülni.

mit

fogok tenni?

• Készíts kartonból egy egyedi királyi koronát, amelyre olyan szavakat írsz és olyan képeket rajzolsz,
amelyek téged jellemeznek, amilyen TE vagy! Ihletet meríthetsz a digitális tankönyv mintáiból.
• Vegyél részt az osztályotokban megszervezett Királyi koronák parádéján!

Hogy
hogy

döntöm el, hogy a projekt sikeres volt-e?

• Húzzatok sorsot! Értékeld egy dicsérettel a sorsoláson kihúzott társad elkészült munkáját!
• Beszélgessetek az osztályban arról, hogy: mi tetszett, mit tehettél volna másképp, milyen érzéseid
voltak, mi a többiek véleménye a koronádról, mit írtál volna még rá, ha lett volna helyed.

2. ÉRZELMEK EGY FALISZŐNYEGEN

miért

fontos részt vennem ebben a projektben?

Felfedezed az életedben előforduló érzelmeket. Megtanulod
megnevezni őket, felismerni, amikor te vagy mások átélik, de főleg, hogy szembe tudj nézni velük, uralkodj rajtuk.

Mennyi
mennyi

ideig fogok felkészülni?

Te és társaid öt héten keresztül fogtok felkészülni.

mit

fogok tenni?

• Gyűjts fényképeket vagy készíts rajzokat, amelyek az érzelmeidet ábrázolják: öröm, bánat, félelem, harag.
• Készítsetek egy közös kollázst a legjellemzőbb fényképekből, rajzokból!
• Mutasd be a társaiddal együtt a közösen készített érzelmek faliszőnyegét!

Hogy
hogy

döntöm el, hogy a projekt sikeres volt-e?

• Használj tapadós cetliket, ezekre írt értékeléseidet ragaszd a társaid munkájára!
• Beszélgessetek az osztályban arról, hogy: mi tetszett, mit tehettél volna másképp, milyen érzéseid
voltak.
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3. AZ OSZTÁLY HANGMÉRŐJE

miért

fontos részt vennem ebben a projektben?

A kommunikációról tanulva, felfedezed, mennyire fontos, hogy megfelelően alkalmazd a hangerőt, a hanglejtést és a hangnemet. Ugyanakkor megismered az együttműködés szerepét az alkotás során.

Mennyi
mennyi

ideig fogok felkészülni?

Te és társaid négy héten keresztül fogtok felkészülni.

mit

fogok tenni?

• Alkalmad lesz együttműködni az osztálytársaiddal, hogy létrehozzatok egy a hangerő mérésére szolgáló eszközt. Ez úgy is kinézhet, mint egy hőmérő, vagy bárhogyan, ahogy a „feltaláló” csoport határoz.
• Mutasd be a csapattársaiddal együtt a megalkotott eszközt!

Hogy
hogy

döntöm el, hogy a projekt sikeres volt-e?

• Szavazzátok meg, melyik eszközt használjátok az osztályban a tanév végéig!
• Beszélgessetek az osztályban arról, hogy: mi tetszett a projekt keretén belül, hogyan tudtátok volna másképp megszervezni, hogyan értékelnéd az alkotás folyamatát, kivel és hogyan tudtál együttműködni.

4. MEGKÖSZÖNÖM ÜZENETBEN

miért

fontos részt vennem ebben a projektben?

A körülötted levőkkel való jó kapcsolat érdekében nagyon fontos, hogy
köszönő üzeneteket fogalmazz meg. Ez ugyanakkor a tisztelet jele is.

Mennyi
mennyi

ideig fogok felkészülni?

Drága Any

ukám!
Köszönöm
mellettem , hogy mindig
va
szeretet ka gy, és oly sok
pok tőled.
Isten éltess
en sokáig!
Ottó

Te és társaid öt héten keresztül fogtok felkészülni.

mit

fogok tenni?

• Készíts a csapatoddal közösen egy plakátot, Megköszönöm üzenetben címmel! Te és a társaid
olyan különböző élőlényeket vagy dolgokat válasszatok ki, amelyeknek megköszöntök valamit!
• Fogalmazzatok érthető, ötletes üzeneteket! Néhány lehet vicces, mások rímelhetnek.
• Az üzeneteket színes alakzatokra írjátok, amelyek felhívják a figyelmet! Kiegészíthetitek találó
rajzokkal.
• Mutassátok be a plakátot más osztályok tanulóinak, a szülőknek, tanároknak!

Hogy
hogy

döntöm el, hogy a projekt sikeres volt-e?

• Tanulmányozd a Megköszönöm üzenetben című plakátot!
• Értékeld a társaid üzenetét! Megszavazhatjátok a három legszebb üzenetet.
• Beszélgessetek az osztályban arról, hogy mi tetszett, mit tehettél volna másképp, milyen érzéseid
voltak.
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5. TANULÁSI NAPLÓ

miért

fontos részt vennem ebben a projektben?

A tanulás mindegyikünk számára egy kihívás. Vonzó tevékenységeken
keresztül ismered meg, mennyire fontos a tanulás az iskolában és az életben való boldoguláshoz. Ha többet megtudsz a tanulás feltételeiről, a
kedvenc tevékenységeidről, a napi programról, az erőfeszítés és lazítás közötti egyensúlyról, a tanulással szembeni magatartásról, segíteni fognak abban, hogy jobban szeress tanulni.

Mennyi
mennyi
mit

ideig fogok felkészülni?

Hat héten keresztül veszel részt a tanulás folyamatát megismertető programban.

fogok tenni?

• Készíts kartonlapokra egy tanulási naplót, képek és kulcsszavak segítségével!
• Rajzolj, ragassz vagy írj arról, hogy mit, hogyan és mikor tanultál meg, mi volt könnyű, mi volt
nehéz, ki segített vagy mi akadályozott téged a tanulás folyamatában!
• Mutasd be kiállítás formájában vagy online az elkészített tanulási naplódat!

Hogy
hogy

döntöm el, hogy a projekt sikeres volt-e?

• Értékeld a társaid naplóját! Szerinted mi a közös bennük? Mi különbözik? Mit szeretnél megtanulni a társaid tapasztalataiból?
• Határozd meg: mi tetszett a legjobban, mi fog segíteni téged a jövőben abból, amit elkészítettél.

6. MESTERSÉGEK KARNEVÁLJA

miért

fontos részt vennem ebben a projektben?

A karnevál egy szórakoztató, de komoly tevékenység, amely segít kapcsolódni azokhoz a mesterségekhez, amelyeket szeretnél felnőttkorodban gyakorolni. Így fel fogod fedezni, mit szeretnél tenni
a jövőben, milyen tevékenységeket kedvelsz, melyek a mesterségek fő forrásai.

Mennyi
mennyi
mit

ideig fogok felkészülni?

Négy héten keresztül lesz alkalmad felkészülni a Mesterségek karneválján való részvételre.

fogok tenni?

• Készítsd el krepp-papírból a kedvenc mesterségednek megfelelő jelmezt! Használj fel újrahasznosítható anyagokat (műanyag, papír) vagy természetes anyagokat is (gallyak, levelek, száraz
virágok, magok)!
• Mutasd be a társaidnak kedvenc mesterségedet a jelmezed, illetve egy jellegzetes eszköz segítségével! Készíts egy albumot, más gyerekekkel közösen, a karneválon készült képekből.

Hogy
hogy

döntöm el, hogy a projekt sikeres volt-e?

• Idézd fel, mit fedeztél fel a mesterségekről az utóbbi négy hét során! Válaszolj a következő kérdésekre: mi tetszett, mi nem tetszett, mit tanultál meg!
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7. KALAPOK FESZTIVÁLJA

miért

fontos részt vennem ebben a projektben?

Hamarosan elbúcsúzol a II. osztálytól. Sok új és hasznos dolgot tanultál, sok érzelmet átéltél, különböző módokon kommunikáltál, felfedezted magad, amilyen most vagy. Gyűjtsd ezt a tapasztalatot egy kalapba, amely rólad „beszéljen”!

Mennyi
mennyi
mit

ideig fogok felkészülni?

Te és társaid két héten keresztül fogtok felkészülni.

fogok tenni?

• Készíts egy kalapot, amely kifejezze, amit Személyiségfejlesztés órákon
tanultál II. osztályban! Használj újrahasznosítható vagy természetes anyagokat!
• Vonulj végig a pódiumon, mint egy divatbemutatón! Mutasd be társaidnak a kalapodat minél
eredetibb módon!
• Közvetíts egy üzenetet szavakkal, gesztusokkal, mimikával, énekkel, tánccal, találós kérdéssel
vagy bármilyen más, téged kifejező formában!

Hogy
hogy

döntöm el, hogy a projekt sikeres volt-e?

• Tanulmányozd és értékeld a kalapokat! Fogalmazz gratuláló üzeneteket!
• Megszavazhatjátok a három legszebb kalapot!
• Beszélgessetek az osztályban arról, hogy mi tetszett, mit tehettél volna másképp, milyen érzéseid
voltak, kivel tudtál a legjobban együtt dolgozni.

Szótár
érdeklődéssel való meghallgatás, hogy megértsd a közvetített üzenetet
alkotókör
kreatív feladat
barát/barátnő hozzád közeli személy, aki iránt bizalmat, megbecsülést,
tiszteletet érzel
olyan személy, aki a szóban forgó helyen született
bennszülött
beszélgetőtárs egy párbeszéd vagy beszélgetés résztvevője
védelem; az a megnyugtató érzés, hogy nem vagy veszélybiztonság
ben
ütésre használt szöges fejű, régi fegyver
buzogány
együttműködés más személyekkel közösen végzett tevékenység
olyan tevékenység, amely több energiát igényel az elvárt
erőfeszítés
eredmény érdekében
kellemes vagy kellemetlen érzés, amely befolyásolja a
érzelem
gondolkodási és viselkedési módomat
megfigyelni, megvizsgálni, kutatni; helyeket, ötleteket
felfedezni
keresni stb.
taglejtés, kézmozdulat
gesztus
a mód, ahogyan változik a hangmagasságod beszéd közhanglejtés
ben
az egészség megőrzését szolgáló szabályok és eljárások
higiénia
társas kapcsolat, beszélgetés
interakció
rejtett gúny
irónia
belső tulajdonság, jellegzetesség, sajátosság
jellemvonás
rövid mondat, amely egy életfelfogást, célt vagy törekvést
jelmondat
fejez ki
kapcsolattartás személyek közötti viszony, érintkezés, ami által befolyásolják egymást
képesség
adottság, rátermettség
aktív hallgatás

üzenetek küldése és fogadása; ötletek, vélemények, gondolatok cseréje
kompromisszum egyezség, megállapodás valakivel, miután mindketten
lemondtatok az ötleteitek egy részéről
összeütközés, összecsapás, küzdelem
konfliktus
a saját testi, lelki állapotunk megítélése
közérzet
úgy mutogatni valamit, hogy mindenki láthassa
közszemle
másoktól való eltérés
különbözőség
(név)jegyzék, névsor, lista
lajstrom
gondolkodási és viselkedési mód
magatartás
foglalkozás, amelyet folyamatosan végzel, amit sok ideig
mesterség
tanultál, gyakoroltad
az arckifejezésed változása, amivel érzelmeidet, érzéseidet,
mimika
gondolataidat mutatod
naptárszerű táblázat, amely tartalmazza egy nap tevékenynapi program
ségeit és ezek időpontjait.
nézeteltérés
vélemények között lévő különbség
szabály
norma
a cselekményt az előadók hangtalanul, csak a test mozgápantomim
sával, kifejező arcjátékkal, tánccal játsszák meg, némajáték
szabály
kijelentés, amely megmutatja, mit szabad tenned; előírás
kikapcsolódás, tréfálkozás, vidámság
szórakozás
ismeretszerzés, ami által jobbá válsz
tanulás
az ismeretek és képességek összessége, melyet életed
tapasztalat
folyamán elsajátítasz
a test helyzete
testtartás
valakivel vagy valamivel szemben tanúsított elismerő
tisztelet
magatartás
beszéd vagy gesztusok által közvetített mondanivaló
üzenet
kommunikáció
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A felmérők megoldásai
Ellenőrizd le a tanév során megfogalmazott válaszok egy részét!
Emlékek szivárványa
1. BARÁTOK, BÜSZKESÉG, SPORT, BIZALOM,
TISZTELET, EGÉSZSÉG, TERMÉSZET
2. a – szomorú, b – morcos, c – dühös, d – ijedt,
e – vidám

4. Egység / Interakciók hangversenye
1.IGEN: a, b, c; NEM: d, e
2. a – együttműködés, b – versengés, c –
kompromisszum

1. Egység / Személyi térkép
1. a, b, c, e, f 2. a) testsúly, bőrszín, arcforma,
b) a megfelelő alvásidő, c) egyedi

5. Egység / A megfelelő időben tanulok
1. I. – b, II. – a, III. – b, IV. – c

2. Egység / Az érzelmek kertje
1. a, b, c, e
2. a – félelem, b – harag, c – öröm, d – bánat

6. Egység / Mesterségek karneválja
a: ÍRÓ, ELADÓ, ÜGYVÉD, EDZŐ
b: SZÍNÉSZ, ORVOS, ŰRHAJÓS, CUKRÁSZ

3. Egység / A kommunikáció művészete
1. I: a, d, e; H: b, c, f 2. a) csapatban; b) szemtől
szemben; c) hangnemre, testhelyzetre d) a szemébe nézek, megkérdezem, amit nem értettem;
e) telefonon, online alkalmazások segítségével

7. Egység / A fejlődés útján
1. IGEN: a, c, d, e; NEM: b, f
2. a – 5, b – 1, c – 2, d – 3
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