
Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló 
Iskolából 

Összeállította: Dr. Varga József  
 
 
 

 
ÓRAVÁZLAT   

 
 

Készítette: Dr. Ruppertné Hutás Kinga 
Tantárgy: Környezetismeret (3. osztály) 
Témakör: Tájékozódás a földrajzi környezetben 
Tanítás anyaga: A völgy és a medence felszíni formák megismerése,  
                          a víz megjelenítése térképen 
Az óra feladatai: 
Tanítási- tanulási feladatok: 

o A tanult ismeretek felelevenítése 
a) Az élettelen környezet megismert jenségeinek    
felelevenítése (halmazállapotok, ezek változásai, időjárás, tűz) 
b) A már megismert felszíni formák jellemzői és jelölései 

o Ismerkedés új felszíni formákkal  
a) A már ismert felszíni formák megjelenítése vaktérképen, 
    majd a medence és völgy fogalmak felfedezése, meghatározása 
b) az új formák megfigyelése térképen  
c) a víz megjelenése a földrajzi környezetben  

o Az új ismeretek rendszerezése, mélyítése 
 
Nevelési feladatok: Megismerni- megszeretni- megvédeni fogalomcsoport alkalmazása a 
                                 közvetlen földrajzi környezetünkre (hazaszeretet) Amit megismerek,  
                                 azt megszerethetem, amit szeretek, azt pedig védeni fogom!    
Képzési feladatok: a térbeli tájékozódás, megfigyelés, figyelem, emlékezet, fantázia, 
                                 képzelet, kreativitás, szövegértés és szóbeli szövegalkotás fejlesztése 
Az órán alkalmazott 
             módszerek: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, beszéltetés,  
                                 gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
             tanulásszervezés: önálló munka, frontális osztálymunka, páros és csoport munka 
             taneszközök, szemléltetés: tankönyv, munkafüzet, térkép, gyurma, írásvetítő, 
                                                         szókártyák, képek, feladatlap 
Felhasznált irodalom: Apáczai Kiadó tankönyvcsaládjából Dr. Mester Miklósné: A mi 
                                      világunk c. 3. osztályos tankönyv és munkafüzet, tanári kézikönyv,  
                                      tantárgy pedagógia. jegyzet 
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AZ ÓRA MENETE 
 

1. Óra eleji szervezési feladatok 

 a táblakép elkészítése 

 a feladatlapok kiosztása 

 a tanulói csoportok/ párok elrendezése 

 a taneszközök előkészítése 
 
      2.  Óra eleji ismétlés: 
 
                   a)  Játékos „szemezgetés” az élettelen környezet témakörében megismert  
                         fogalmak között : KIVÁNCSI KOCKA játékkal  
                                                 
           A feladat anyaga: A tanulók egy nagy dobókockával dobnak, mely oldalain 
                                        különböző ismétlő kérdések olvashatóak. A dobó gyerek felolvassa 
                                        dobott kérdést, majd mindenki önállóan, írásban válaszol. 
 
            Kérdések, várható válaszok: 

- Melyek az időjárás elemei? (szél, csapadék, hőmérséklet, 
napsütés)    4 pont 

- Sorolj fel 4 csapadékfajtát! (pl.: eső, hó, jégeső, harmat) 
4 pont 

                                        -     Sorold fel az égés feltételeit! (éghető anyag, gyulladási 
                                               hőmérséklet, oxigén)   3 pont 

- Mely 2 halmazállapot szerepel a lecsapódáskor?  
(légnemű, folyékony)    2 pont 

- Nevezz meg  egy olyan jelenséget a természetből, mely  
segíthet a környezetben való tájékozódásban! 
(hóolvadás a tetők déli oldalán, moha a fák törzsének 
 északi oldalán stb.)   1 pont 

                                        -     Sorold fel a négy világtájat! ( É, D, K, Ny )    4 pont 
                                        Elérhető összes pontszám: 18 pont  
            Szervezési mód: önálló munka 
            Ellenőrzés: fóliáról, indoklással, magyarázattal 
            Értékelés: a tanulók elért pontszámai alapján  
 
                     b)  A földrajzi környezet témakörében elhangzott fogalmak  
                           játékos felelevenítése SZÓBONTÓ játékkal 
 
           A feladat anyaga: Csomagoló papíron nagy alakú feladatlapot kapnak 
                                        a csoportok, melyen a FELSZÍN szó szerepel függőlegesen. 
                                        A gyerekek feladata, hogy bármilyen módon szóba helyezzék  
                                         a „ felszín” betűit. Kikötés, hogy a képzett szavak a  
                                         földrajzi környezet témához kapcsolódjanak. 
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    Példa:                                              F Ö L D 
                                                        L E V E G Ő 
                                          H A L M A Z Á L L A P O T 
                                                      É  SZ A K 
                                                       S   Í  K S Á G 
                                                           N Y U G A T  
 
       Szervezési mód: csoport munka 
       Ellenőrzés: a csoportok megoldásai a táblára kerülnek, közös megbeszélés következik  
       Értékelés: a csoportok jó megoldásainak száma, ötletesség alapján 
 
                 c) A felszíni formákról tanult adatok mélyítése 
 
       A feladat anyaga: A fólián az előző órán közösen kitöltött táblázat szerepel. 
                                   A tanulók feladata, hogy szép, kerek mondatokat fogalmazzanak 
                                   meg a táblázat információi, adatai alapján. 
    
Táblázat:  

 
FELSZÍNI FORMA 

 

 
síkság (alföld) 

 
dombság 

hegység 
közép           magas 

TENGERSZÍNT 
FELETTI MAGASSÁG 

          0-200 m      200- 500 m 500-          1500 m 
1500m        felett 

 
TÉRKÉP SZÍNE 

 

       zöld sárgásbarna világos-      sötét-  
barna          barna 

MAGYARORSZÁGI 
PÉLDA 

 

Győr 118 m, 
Szolnok  89 m 
Nyíregyháza 115 m 

Somló 432 m 
Badacsony 437 m 
Ság 218 m 

Kékes 1014 m 
Zengő  680 m 
Galya – tető  964 m 

 
       Várható válaszok: A dombságot a térképen sárgásbarna színnel jelöljük, mely  
                                       felszíni forma a tengerszinttől 200- 500 méter magasan van. stb.   
       Szervezési mód: frontális osztálymunka 
       Ellenőrzés, értékelés: folyamatosan a tanító és a táblai térkép segítségével történik. 
 

     3. Új anyag feldolgozása:  
    a)  A felszíni formák vizsgálatával a völgy és a medence domborzati           

jelenségek felfedezése, megismerése 
          
A feladat anyaga:  A tanulók párokat alkotnak, de a feladata a két gyereknek más. Mind a     
                             ketten 1-1 feladatlapon kapnak egy képzeletbeli táj felülnézeti rajzát. 

                                   A rajzon a magassági számok határozzák meg a felszíni formát. Az  
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                                   egyikük medencét színez körben dombokkal, hegyekkel, a másikuk 
                                   hosszanti völgyet, mely mellett magasodnak két oldalon a dombok, 

                                 hegyek. Először mindenki önállóan kiszínezi a térképét a tanult         
színekkel. Majd a tankönyv kijelölt részét (74. o. utolsó bekezdése) 
megkeresve felismerik, megnevezik, hogy az ő feladatlapjuk mely földrajzi 
formát mutatják. Ezek után a párok bemutatják egymásnak az új fogalmat. 

                                   
Feladatlapok:                                                                        
Térképrészletek: 

 
    Tankönyvi bekezdés: 
 
                                 „ A völgy a hegyek közötti hosszanti mélyedés. A medence 
                                   minden oldalról zárt, mélyebb, tágasabb terület.”  

 
  Szervezési mód: önálló és páros munka 
  Ellenőrzés, értékelés: folyamatos tanítói, illetve a párosok megoldásának ellenőrzése  
                                     nagy alakú táblai feladatlapon történik. 
 
               b)  Medence és völgy keresése Magyarország domborzati térképén 
 
  A feladat anyaga: Az új ismeretek birtokában keresgélés a térképen (akár megnevezéssel, 
                             a színek és elhelyezkedésük alapján.) 
 
   Szervezési mód: csoportmunka frontális megbeszéléssel 

         Ellenőrzés, értékelés: A táblai térkép segítségével tanítói irányítással 
 
                     c) A vizek megjelenése a térképen 
     
         A feladat anyaga: (Beszélgetés) 

 Milyen színek szerepelnek még a domborzati térképen? 

 Olvassátok le a térképen e kék színű részek neveit! 
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 (pl.: Duna, Sajó, Kőrös, Balaton, Fertő, Velencei- tó stb.) 

 Hallottátok-e már ezeket az elnevezéseket? Mikor? Hol? 

 Mely két csoportját különböztetjük meg a vizeknek? 

 Mely folyó nevét hallottad már városunkban? 

 Melyik Magyarország legnagyobb folyója? 
 

          Szervezési mód: frontális osztálymunka 
          Ellenőrzés, értékelés: folyamatosan végzi a tanító. 
 

4. Az új anyag mélyítése, rögzítése 
 

         A feladat anyaga: 
                           a) Hiányos mondatok kiegészítése feladatlapon: 
 
 „ A …………………a dombok, hegyek között elhelyezkedő hosszanti mélyedés. 
    A…………………minden oldalról zárt, mélyebb, tágasabb terület. 
    A vizeket a térkép …… színnel jelzi. Magyarország legnagyobb állóvize (tava) 
    a ………………., fő folyói: a ………….. és a ………………   
                           
                           b) Pótfeladat: az óra elején kiszínezett térképekre folyó- vagy állóvíz  
                             rajzolása, majd turista hívogató készítése : Miért érdemes egy ilyen 
                             domborzatú tájra menni pihenni? 

          Szervezési mód: önálló és páros munka 
    Ellenőrzés, értékelés: folyamatos tanítói, tanulói, fólia 
 

5. Óra végi teendők 

a) az órai munka értékelése 

b) a házi feladat kijelölése: Keressetek a környező országok térképein völgyeket, 
medencéket! 
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ÓRAVÁZLAT 
 
Készítette: Bodó Vera 
Tantárgy: Magyar irodalom (8. osztály)  
Tanítási-tanulási feladatok: 

 Ady Endre néhány költeményének újszerű bemutatása  

 A költő életrajzának áttekintése tablók és fotók segítségével 

 A Nyugat című folyóirat és Ady kapcsolatának vizsgálata 
Módszerek: beszélgetés, játék, kérdés-felelet, magyarázat, elemzés,rendszerezés, ellenőrzés, 
értékelés 
Tanulásszervezés: frontális- és csoportmunka 
Taneszköz, szemléltetés: Virág Gyuláné - Bánki István: Irodalom 8. (Apáczai Kiadó) kíváncsi óra, 
bűvös kocka, tablók, fotók, tanulmánykötetek 
 
I. Szervezési feladatok: szükséges eszközök előkészítése, táblakép elrendezése, teremrend, 
asztalrend, köszönés, jelentés 
 
II. Ráhangolás 

 Szóbontó játék ADY ENDRE nevének betűivel pl.  
1. A= LÉDA 
2. D=ÉRMINDSZENT 
3. Y=NYUGAT stb.                                                             

 Táblai illusztrációk értelmezése: Petőfi Irodalmi Múzeum képanyaga Ady életéről 

 A Nyugat című folyóirat rövid bemutatása 

 Célkitűzés: A mai órán Ady Endre tanult műveinek összefoglalása, rendszerezése lesz a 
feladat adott motívumok alapján! 

 
III. Jelentésteremtés 
 
Párkereső játék: 6 tanult vers keresi motívumait! 
 

1. KÜLDETÉSTUDAT:                      Góg és Magóg fia vagyok én 
2. EGYÉNISÉG-SZERETETVÁGY  : Sem utódja, sem boldog őse 
3. SZÜLŐFÖLD:                                   A magyar Ugaron 
4. ÉLET-HALÁLVÁGY:                      Párisban járt az Ősz 
5. SZERELEM:                                      Lédával a bálban-  
                                                                Őrizem a szemed 
6. BÁTORÍTÁS-FENYEGETÉS:          Dózsa György unokája   
                                                                 vagyok én  
 

eszközök: szókártyák 
ellenőrzés: a helyes párosítás számai alapján irodalmi körök alakulnak, s az adott sorszámmal 
jelzett motívumok lesznek a csapatnevek, mint” kávéházi asztalok” pl.”Szerelem” asztal-
csoport, „ Küldetéstudat” asztal-csoport stb. 
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Feladatok: 
1. csapat: a Góg és Magóg című vers elemzése a Tk.15/1.2.3.4. feladata és Balogh László 

tanulmánykötete alapján 26. oldal 

 Beszélgessetek el egy kávéházi asztal mellett a vers metaforáiról!/pl. Góg és Magóg, 
kapu, fal, sírni, Verecke, Dévény, Vazul, Pusztaszer/ 

 Válogassatok a Tk.15/1.2.3. feladataiból: az egyes történelmi események , 
versszakonkénti elemzések, a szóképek, stíluselemek pl. metaforák, ellentétek 
szerepéről! 

 Olvassatok bele Balogh László: Mag hó alatt c. kötetébe a 26. oldalon! 
 

2. csapat : A Sem utódja, sem boldog őse című vers elemzése a Tk.16/ 1.2.3.4. feladata 
és Balogh László tanulmánykötete alapján 81. oldal 

 Beszélgessetek el egy kávéházi asztal mellett a vers 2 ellentétes részéről! 

 Válogassatok a Tk. 16/1.2.3.4. feladataiból: életrajzzal igazoljatok a metaforák, 
ismétlések, rímek, stilisztikai eszközök megjelenéséről! 

 Olvassatok bele Balogh László: Mag hó alatt c. kötetébe a 81. oldalon! 
 

3. csapat :A magyar Ugaron című vers elemzése a Tk. 17/1.2.3.4. feladata és Vezér 
Erzsébet kötete segítségével 185-86. és 188.old. 

 Beszélgessetek el egy kávéházi asztal mellett a költő képzeletbeli utazásának 
mozzanatairól: gázol, lehajol, gyűrűznek körül…Mit kacag a szél? Miért? 

 Válogassatok a Tk. 17/1.2.3.4. feladataiból: szimbolikus táj. Költő viszonya a 
valósághoz, halmozott alanyok, szimbólumok. 

 Olvassatok bele Vezér Erzsébet: Ady Endre c. kötetébe a 185-6. és 188. oldalon! 
 

4. csapat: a Párisban járt az Ősz című vers elemzése a Tk. 18/1.2.3.4. és az Adytól 
Adyról c. kötet segítségével 80-81. és Bölöni György kötetével:137.old. 

 Beszélgessetek el egy kávéházi asztal mellett a vers 2 részének hangulatáról! 

 Válogassatok a Tk. 18/1.2.3.4. feladataiból: hangulatok, ősz hangjai, mondatai, 
szimbólumok, szinesztézia, mozgásos igék 

 Olvassatok bele az Adytól Adyról c. kötet 80-81. oldalába! 

 Lapozzatok a Bölöni kötet 137. oldalára! 
 

5. A Lédával a bálban és az Őrizem a szemed c. versek elemzése a Tk. 19-20. oldal 
feladatai és az Így élt Ady c. kötet segítségével:150-152. old. és egy Csinszka-cikk 
idézetével 

 Beszélgessetek el egy kávéházi asztal mellett a 2 vers hasonlóságairól és 
különbözőségeiről! 

 Válogassatok a Tk. 19/2.3. és 20/ 2.3.4. feladataiból: szecessziós stílusjegyek, 
ellentétek, stíluseszközök stb. 

 Olvassatok bele az Így élt Ady c. kötet 219-221. oldalába! 
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6. A Dózsa György unokája című vers bemutatása a Tk.21/1.2.3.4. feladatai és az Adytól 
Adyról c. kötet segítségével 

 

 Beszélgessetek el egy kávéházi asztal mellett a vers szabályosan épülő 
fokozásairól! 

 Válogassatok a tk. 21/1.2.3.4. feladataiból: a 2 fő motívumról, a jelképekről, a 
hangutánzó és hangfestő szavakról! 

 Olvassatok bele az Adtól Adyról c. kötetbe a 193-5. oldalon! 
 

eszköz: versek, cikkek, tanulmánykötetek 
 
IV. Reflektálás 

 A csoportok-mint kávéházi asztalok-beszélgetéseinek, műelemzéseinek, reprezentációinak 
meghallgatása 

 A bűvös kockára érdekes kérdések alkotása a másik kávéházi asztaltársaságnak az adott 
műről 

 Séta bölcsőhelyem körül c. vers tanári bemutatása: a nevelési cél kiemelésének 
szándékával 

 Házi feladat: a kíváncsi óra kérdéseivel / pl. Miért? Kivel? Hol? Kinek? stb./ 6 kérdés 
alkotása és megválaszolása a Nyugat és Ady kapcsolata témakörben 
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ÓRAVÁZLAT 
 
Készítette: Németh Gáborné 
Tantárgy: Osztályfőnöki óra (4. évfolyam) 
Témakör: Erkölcsi nevelés 
A foglalkozás tartalma: 
- Az énkép, viselkedésünkre gyakorolt hatásának szemléltetése és tudatosítása irodalmi alkotás 
elemzésével.  
- A gyerekek erkölcsi nevelése személyes tapasztalataik előhívásával, befejezetlen 
problématörténet megoldásával. 
    
A foglakozás célja: 

1.A pozitív énkép kialakítása: 
- az egymás iránti érdeklődés bizalom kialakítása, 
- önfeltárás, önvizsgálatát és reális önismeret és tapintat fejlődése,  

2.Az eredményes kommunikáció megtapasztalása: 
- legyenek képesek megfelelően közölni gondolataikat, 
- az együttérzés felkeltése, a nézőpont váltás gyakorlása, 

3.Az asszertív viselkedés gyakorlása: 
- sikeres kommunikáció, eredményes problémamegoldás, 
- legyenek képesek egyenlő partnerként, udvarias, de magabiztos viselkedésre, 
- szorongás nélkül tudjanak kiállni jogaikért (közben mások jogait nem sértve és 
másokban sem keltve szorongást) 
- segítse az önirányító viselkedés és a felelősségvállalás megtanulását. 

 
A kompetenciafejlesztés fókuszai:  

I. Önismerettel összefüggő kompetenciák: 
- érzelmek tudatossága- érzelmeink pontos azonosítása- identitás, hitelesség 

II. Önszabályozás: 
- érzelmek kezelése: siker és kudarctűrés 
- tolerancia, nyitottság, véleményelfogadás, bizalom, empátia 

III. Énhatékonyság-érzés: 
- pozitív önértékelés – konstruktív self- érzékelés  

IV. Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: 
- információkezelés: információ gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása 
- problémamegoldás: problémaazonosítás, reális célkitűzés, megoldás 
- kritikai gondolkodás 

V. Társas kompetenciák: 
- empátia: mások megértése szükségleteik felismerése, érzelmi feszültségek kezelése 
- kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség 
- együttműködés, csapatszellem- szociális érzékenység- konfliktuskezelés 
- motiváció: kezdeményező készség, optimizmus 
A foglakozáson alkalmazott módszerek, technikák: 
- modellnyújtás- a kívánt viselkedés bemutatatásának hatékony technikája 

 9



- problémamegoldás  
- beszélgetés (facilitáló jellegű) megerősítés- meghallgatás  
- szerepjáték- nézőpont váltás gyakorlása 
- drámamódok- mímes játék, kiscsoportos improvizáció, csoportos jelenet, forrószék 
- történetek megbeszélése  
- értékelés- támogatás 
- összefoglalás- (tanácsadás helyett)- segíti az önirányító viselkedést és a felelősségvállalást 

 
I. Ráhangolódás, a foglakozás előkészítése: 
 

1.Puzzle –játék- Képaláírás 
Rakjátok ki a borítékban lévő képdarabokat! 
Mit ábrázolnak a képek? ( varjú és páva) 
2. A meglévő ismeretek összegyűjtése, rendszerezése. 
A képek a táblán is láthatók. Rendszerezzük a táblán látható és az összegyűjtött 
tulajdonságokat, ismereteket a megfelelő állathoz! 

 
II. Az új tartalom feldolgozása: 
 
A mese tanítói bemutatása 

 „ A palota kertjében egy fekete varjú szállt le az egyik narancsfa ágára. A szépen ápolt füvön 
egy páva lépkedett nagy peckesen. 
Hogyan lehet megengedni egy ilyen fura teremtésnek- károgott a varjú, - hogy betegye ide a 
lábát! Olyan kevélyen járkál, mintha maga szultán volna személyesen, pedig a lába kifejezetten 
rút. A tolla meg milyen fertelmes kék! Ilyen színt én sohasem vennék magamra!  
A farkát meg úgy húzza maga után, akárcsak egy róka! 
A varjú ekkor elhallgatott, és várta mi lesz. A páva egy darabig nem szólt, majd…… 
 
A történettel kapcsolatos reflexiók meghallgatása, érzelmek gondolatok megfogalmazása 
Kinek a szemszögéből ismertétek meg a pávát? 
Milyennek látjuk a varjú bemutatása alapján? 
Mit talált a varjú rútnak a pávában? 
Mit gondoltok, miért járt peckesen? 
Mit jelent az, hogy peckesen? Mondjátok más szavakkal! 

 
 
Mímes játék 

Játsszuk el! Mutassátok meg, hogyan jár szerintetek, aki peckesen jár! 
Milyen véleményetek alakult ki a varjúról, aki így mutatta be a pávát? 
Mit gondoltok, miről árulkodik az, ahogy a másik emberről beszélünk? 

 
Brainstorming 

(minél több szabad ötletfelbukkanás gyűjtése, mely arra bátorítja a gyerekeket, hogy annyi 
megoldást vegyenek figyelembe egy probléma kapcsán amennyi csak lehetséges) 
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Egyéni improvizáció (az élmény aktuális értelmezése)  
Mit mondanátok a varjúnak a páva helyében? 
A válaszok megfogalmazásában segítenek a táblán lévő szókártyák.  

 
A mese folytatásának tanítói bemutatása 

…szomorkásan elmosolyodott, s azt mondta: 
„ - azt hiszem, állításaid nem felelnek meg a valóságnak. Mindaz, amit felrósz nekem, 
félreértésből fakad. Azt mondod, kevély vagyok, mert egyenesen tartom a fejemet, olyannyira, 
hogy a vállamon feltarajzik a toll, nyakamat pedig rút toka csúfítja. 
De valójában a legkevésbé sem vagyok kevély. Pontosan ismerem a magam fogyatékosságait. 
És tudom, hogy a lábamat csupasz, ráncos bőr borítja. Éppen ez okoz ennyi bánatot, és 
emiatt hordom magasan a fejemet, hogy ne kelljen látni a lábamat. 
Te csak azt látod meg rajtam, ami csúf. Erényeimet, szépségemet nem veszed észre. Neked 
még nem tűnt fel ez? 
Amit te csúfnak nevezel, az emberek épp azért csodálnak engem. 

 
A mese befejezésének közös értelmezése – összefüggések megláttatásával 
Mit tudtok az állatmesékről?  
 
Problémaidentifikáció gyakorlása:  

Szerintetek mi volt a varjú valóságos problémája?  
Mi lehetett az oka, hogy így beszélt a pávával? 
 
A mese szereplőinek jellemzése cselekedeteik és kommunikációjuk alapján 
Mit tett? 
Mit mondott? 
Mit érzett? 
Mit gondolt? – összefüggések megláttatásával. 

 
Forrószék játékkal - a varjú jellemének, motivációinak megvilágítása, az emberi viselkedések 
tudatos végiggondolása. 

Ültessük forrószékbe a varjút! Kérdezzetek tőle! 
 
A páva válaszának elemzése 
Hogyan beszélt a páva?  
Mit gondoltok, miért volt képes ilyen higgadtan, okosan válaszolni a varjú bántására? 
Mely tulajdonságai segítették ebben? 
 
A gyerekek személyes élményeinek előhívása hasonló helyzetekből 
Emlékeztek-e olyan helyzetekre, amikor valaki épp úgy beszélt egy társával, mint a varjú a 
pávával? 
Milyen érzés volt neked? Te mikor beszéltél így másokkal? Mi volt rá az okod?  
Hogyan oldódott meg? 
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Gyűjtsük össze azokat a helyzeteket, okokat, amivel gúnyolni, bosszantani szokták a gyerekek 
egymást! 
A gyerekek konfliktus helyzetekben tanúsított reakcióinak megismerése 
SARKOK- játékkal 

 
Hogyan szoktatok reagálni ezekre a helyzetekre? 
 
Sohasem teszek így  Néha így teszek  Mindig így teszek 
 

1. Szó nélkül elmenekülök, mint a kiskacsa 
2. mindent megteszek, hogy elnyerjem a többiek tetszését, mint a feketerigó 
3. nem hagyom magam, én is mondok valami csípőset, mint a varjú 
4. Nyugodtan, megfontoltan, okosan viselkedem, mint a páva 

 
Történet megbeszélése 

Bence történetének tanítói bemutatása 
 
Egyszer mikor kampányhét volt az iskolában, és megkért az osztály, hogy táncoljak a többiek 
előtt, volt néhány néző és köztük egy fiú, aki - miközben táncoltam – hangosan a képembe 
nevetett. Nagyon mérges lettem, és dühömben abbahagytam a táncot. 
Felrohantam az osztályba és keserves sírásban törtem ki. 
Miért bántott annyira?........... 

 
A történet elemzése, értelmezése 

Mit gondoltok miért bántotta Bencét annyira ez a kinevetés? 
 
A történet folytatása- tanítói bemutatással: 
 

„ számomra a legfontosabb a tanulás mellett a néptánc. 
Levezeti a feszültségeimet, jó barátok között vagyok, szeretem a Krisztát a néptánc 
tanáromat, a zenekart, élvezem a zenét, a nótákat. Fesztiválokra, versenyekre járunk, együtt 
töltjük hasznosan az időt. Sokszor együtt vagyunk még próbákon kívül is a táncos 
barátaimmal. Nagyon komolyan készültem az iskolai bemutatóra, ezért éreztem különösen 
nagy sértésnek a gyerek kinevetését.” 

 
Ötletbörze: Mi oka lehetett a fiúnak a hangos nevetésre ? 
 

Forrószék játék: A kinevető fiú motivációinak megvilágítása, megismerése, megértése, az 
emberi viselkedések tudatos végiggondolása 
Ültessük forrószékbe a fiút! Kérdezzetek tőle! 

 
Problémamegoldás  

A problémaazonosítás és definiálás után beszéljük meg, mit tennétek ebben a helyzetben, 
vizsgáljuk meg, hogy a választott megoldásokban mindkét személy elérheti- e célját.  
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A befejezetlen problématörténetünk folytatásával megfigyeljük a lehetséges 
következményeket, kimeneteleket, majd ezek figyelembevételével kiválasztjuk a legjobbnak 
tűnő megoldásokat.  
 
A varjú meg a páva című mesében melyik magatartásmód tűnt a legeredményesebbnek a 
konfliktus megoldásában? 
Ha azt szeretnénk, hogy Bence hasonlóan megfontolt, okos legyen, mint a páva a mesében, 
mit javasolnátok Bencének, hogyan oldja meg a problémáját? 
Ha párhuzamot vonnánk a mese és a valóságos történet szereplői között, mit figyelhetünk 
meg? 

 
Szerepjáték 

Játsszuk el a két fiú találkozását! 
A szereplők egyes szám első személyben vállalják a szerepviselkedés közléseit. 
Ezután szerepcsere következik. 
A megfigyelők, akik éppen nem játszanak, megfigyelik a szerepjátszók érzelmeit, közléseit, 
cselekedeteit, aktívan részt vesznek a szerepjáték megvitatásában. 
A játékot a megbeszélés követi, ahol először a szereplők, majd a megfigyelők számolnak be: 
- érzéseikről, 
- a zavaró és kellemes mozzanatoktól 
A hozzászólás én üzenetek megfogalmazásával történnek 
Kérdéseket szabadon intézhetnek egymáshoz a játékosok. 

 
 
III. Összefoglalás- értékelés- Beszélgető körben 

A mai beszélgetésünk, A varjú meg a páva című meserészlettel indult, majd Bence 
befejezetlen problématörténetének megoldásával zárult  
A varjú és a páva is mindvégig jelen voltak az órán, úgy gondolom sokat tanultak tőlünk. 
 
a) A mai beszélgetésből azt tanultam…. 
b) A mai beszélgetés azért volt hasznos… 
 

 
 


