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Isten hozott a FACE világában! 
Családok és gyerekek az oktatásban!

Ez a könyv a te tulajdonod. Célja, hogy segítsen tovább 
 fejlesztened az erős oldalaidat és fokozza önbecsülésedet. 
A barátaiddal és tanáraiddal együtt fogod használni. 
Olyan  feladatokat tartalmaz, amelyeket egyénileg tudsz 
 megoldani és olyanokat, amelyekhez társra lesz szükséged. 

A FACE munkafüzetben két gyerekkel találkozol, akik 
 veled együtt teszik meg az utat az első oldaltól az utolsóig. 
Néha képeket mutatnak neked, néha csak melletted 
 lesznek, mialatt dolgozol. 

Ezek ők:

Hogyan dolgozz ezzel a könyvvel?

FACE  3 – Families and Children in Education
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Mi van ebben a könyvben? 

A könyvnek hét fejezete van. Mindegyik fejezet egy témát 
tartalmaz, amelyet a tanároddal együtt dolgozol fel. Néha 
írsz, néha rajzolsz, néha megbeszéltek és megvitattok 
valamit és néha alkotsz valamit. Minden feladat esetében 
vagy elolvashatod, mit kell tenned vagy megkérdezheted 
a tanárodat is. 

Minden egyes fejezet után kapsz egy házi feladatot, 
 amelyet a családoddal tudsz majd megoldani. A tanárod 
el fogja mondani, mit kell tenned.

A FACE világában nincs helyes vagy helytelen!  
Nincsenek téves megoldások, hibák! 

Most, mielőtt elkezdenéd, írd fel a neved a borítólapra, 
hogy tudd, hogy ez a tied. 

Készen vagy? Jól van! 
Akkor kezdjük! 

Isten hozott a FACE világában! 
Családok és gyerekek az oktatásban!

FACE  3 – Families and Children in Education
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A családomról  
és magamról

A családomról és magamról 1
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Feladat:

Jegyezd fel a legfontosabb 
dolgokat magadról és a 
 családodról! 

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színesek, ceruzák

Javasolt lépések:

1. Egy társsal írjátok le a fiú és a 
lány fotóját, valamint a családjukat 
(6 – 7. oldal)!

2. Töltsd ki a munkalapot és rajzold le 
a családodat és magadat!

3. Mutasd meg a rajzod a kollégádnak 
és magyarázd el a képet!

4. Hagyd nyitva a könyvet a padon!

5. Járj körbe az osztályban és nézd 
meg a többi rajzot!

6. Menj vissza a padodhoz! Mi tetszik 
a családodban? Mi nem tetszik a 
családodban? Töltsd ki a feladat-
lapot!

7. Mutasd meg a társadnak és beszél-
gessetek egymás munkájáról! 

1 –  1. Feladat
Ez vagyok én

A családomról és magamról 1 – 1. Feladat
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Ez vagyok én
A nevem:

     éves vagyok.

  (hely) lakom 

ezekkel a  
családtagokkal:  
 

                      (anya, apa, testvérek, nagyszülők, kutya, macska stb.)

Mi tetszik benne? Mit szeretnél változtatni?

Rajzold le magad és a családodat!
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Feladat:

Jegyezd fel a legfontosabb 
dolgokat, amelyek tetszenek 
magadban!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színes ceruzák

Javasolt lépések:

1. Írd be a neved a virág közepébe!

2. Mindegyik sziromra írj valamit, 
ami tetszik magadban!

3. Színezd ki a virágot!

4. Mutasd meg a virágot a padtár-
sadnak! Magyarázd el, miért írtad 
fel ezeket a dolgokat! Hallgasd 
meg az ő magyarázatait!

5. Fogd a padtársad virágját és mesélj 
a többieknek róla!

1 –  2. Feladat
Az erő virága

A családomról és magamról 1 – 2. Feladat
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Login.. .

Feladat:

Beszélgess arról, hogy hogyan 
töltöd a szabadidődet! 
 Gondolkozz új ötleteken!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd egy társsal, 
majd az egész csoporttal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a képeket! Mely tevékeny-
ségeket csinálod szabadidődben? 
Pipáld ki azokat!

2. Mutasd meg a társadnak és hason-
lítsátok össze a képeket!

3. Nézd meg a képeket újra! Mi mást 
szeretnél még csinálni? Beszélges-
setek erről a társaddal!

4. Válassz egy tevékenységet, amelyet 
szívesen csinálnál! Keress egy 
társat, aki csinálja azt, szeretné 
csinálni azt vagy ismer valakit, aki 
csinálja azt!

5. Tárgyaljátok meg az osztályban: mik 
azok a dolgok, amiket nem lenne 
szabad gyerekeknek csinálniuk?

1 –  3. Feladat
Szabadidőmben

A családomról és magamról 1 – 3. Feladat
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Login.. .

Pipáld ki azokat a tevékenységeket, 
amelyeket iskola után végzel!

A családomról és magamról 1 – 3. Feladat
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Feladat:

Tervezd meg a saját személyes 
zászlódat!

Munkamódszer:
Négyes csoportokban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színesek, ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a következő oldalt! 
Meg fogod tervezni a saját zászlódat. 
Ez rajzokat, alakokat, színeket és 
jelképeket tartalmazhat. Ne írj 
 semmit a zászlóra!

2. Használd a színes ceruzákat a 
 zászlód megalkotására!

3. Mikor befejezted, ülj egy négyes 
csoportba!

4. Magyarázd el a többieknek, miért 
használtad azokat a jeleket! 
 Hallgasd meg az ő válaszaikat is!

5. Ha még van időtök: találtok jeleket 
egy közös zászlóhoz is? Tárgyal-
játok meg: milyen lenne a csoport 
zászlaja? 

A családomról és magamról 1 – 4. Feladat

1 –  4. Feladat
Tervezd meg a saját zászlódat!
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Feladat:

Keress fényképeket a csalá-
dodról és magadról, amelyeket 
bemutathatsz az osztályban! 
Kérdd a szüleid vagy más 
rokonod segítségét!

Munkamódszer:
Együtt a családoddal

Taneszközök:
 ▪ családi fényképek 

Javasolt lépések:

1. Keress egy vagy több képet a 
 családodról és magadról! Kérdezd 
meg a szüleidet és rokonaidat!

2. Tedd a képeket borítékba vagy 
 valami másba, hogy ne menjenek 
tönkre, mert el kell vinned azokat 
az iskolába!

3. Ezekkel fogsz az iskolában dolgozni. 
Ne felejtsd el betenni a táskába  
őket!

1 – 5. Házi feladat
A családom és én

A családomról és magamról 1 – 5. Házi feladat
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Jegyzetek

A családomról és magamról 1 – 5. Házi feladat
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Feladat:

Mutasd be a családodat az 
osztálytársaidnak!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd egy társsal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ családi fényképek
 ▪ vékony fehér lap
 ▪ ragasztó

Javasolt lépések:

1. Nyisd ki a munkafüzetet a 9. oldalon, 
ahol a családod rajza van!

2. Párban nézzétek meg a fotókat, 
amiket a tanárotoktól kaptatok. 
Kinek a családja ez? Sétáljatok 
körbe az osztályban és próbáljátok 
megtalálni a rajzokat a fotókhoz!

3. Nézd meg a fotókat és beszélgess 
róla a társaddal!

 ▪ Ki tartozik a családodhoz? 
 ▪ Mivel foglalkoznak?
 ▪ Mit csinálsz te velük?

4. Most rajzold le a képzeletbeli 
 családodat, ahogy az le van írva a 
következő oldalon!

5. Helyezd el a képzeletbeli családod 
rajzát a táblára!

1 –  6. Feladat
Bemutatom a családomat

A családomról és magamról 1 – 6. Feladat
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›  Helyezd az áttetsző fehér lapot a családi fotódra és 
rajzold meg a családtag jaid körvonalait!

›  Színezd ki és rajzold le a képzeletbeli családodat, 
más frizurákkal, új ruhákkal, új környezetben stb.! 
Ragaszd ide a képzeletbeli családodat!  
Írd a személyek mellé, hogy ki kicsoda!

A képzeletbeli családom

A családomról és magamról 1 – 6. Feladat
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Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2
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2

Amit csinálni tudok, 
amit csinálni tudunk

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk  2
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Feladat:

Gondold végig, milyen állat 
szeretnél lenni és rajzold ide!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd egy társsal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színesek, ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a nagy képet a fiúval 
és a lánnyal a 20 – 21. oldalon! 
Ők barátok és nekik is vannak 
 barátaik. Mit tudsz csinálni a bará-
tokkal? Beszéld meg a  társaddal!

2. Ha egy napra állat lehetnél, melyik 
állat szeretnél lenni és miért?

3. Jegyezd fel az állatot és az okokat, 
miért azt választottad!

4. Rajzold le az állatot!

5. Mikor kész vagy, mutasd meg a 
társadnak, amit csináltál! Lehet, 
hogy el is kell magyaráznod. 

2 –  1. Feladat
Egy állat vagyok

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 1. Feladat

22

30 '



Rajzold ide az állatot!

Ha egy napra állat lehetnél,  
melyik állat szeretnél lenni és miért?

Miért? 

1

2

Egy állat vagyok
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Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 1. Feladat
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Feladat:

Találd ki, mihez értesz!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színesek, ceruzák

Javasolt lépések:

1. Oldd meg a gyakorlatot a következő 
oldalon és hasonlítsd össze a 
 társadéval!

2. Jegyezd fel  a dolgokat, amikhez 
értesz! Rajzolhatsz is. 

3. Hasonlítsd össze az ötleteidet 
a  társadéval! Mit gondol ő?  
Mit gondolsz te az ő ötleteiről?

2 –  2. Feladat
Dolgok, amikhez értek

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 2. Feladat
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Mihez 
értesz?

Mihez 
értenél egy 
kis gyakor-
lattal? 

Mihez nem 
fogsz soha 
érteni? 
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Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 2. Feladat
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Feladat:

Töltsd ki a pókhálót a képessé-
geiddel és készségeiddel! 

Munkamódszer:
Egyénileg, majd egy társsal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színesek, ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a képeket és a szavakat 
a következő oldalon!

2. Gondold végig, mennyire értesz 
a felsorolt dolgokhoz! ×-eld be  
(5 = nagyon jól, 4 = jól, 3 = elég jól,  
2 = kicsit, 1 = egyáltalán nem)!

3. Az ×-eket kösd össze, így kapsz 
egy pókhálót!

4. Cseréljétek ki a munkafüzeteket, 
nézzétek meg egymás pókhálóját!

5. Hasonlítsátok össze őket! 
 Egyformák?

6. Mi lepett meg?

7. Amikor végeztél, kiszínezheted a 
képeket. 

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 3. Feladat

2 –  3. Feladat
A pókhálóm
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Probléma
megoldás

Festés,  
rajzolás 

Másoknak 
segíteni

Gondolkodás

A pókhálóm

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 3. Feladat
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Feladat:

Megérted, hogy kitől  
tanultad, amiket tudsz és 
összehason lítod másokkal.

Munkamódszer:
Egyénileg, majd egy társsal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színesek, ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg újra a léggömböket 
(25. old.) és a pókhálódat (27. old.)! 
Válassz 3 készséget, amelyeken 
dolgozni akarsz! Ha bizonytalan 
vagy, kérdd a tanárod segítségét!

2. Jegyezd fel a három készséget 
a fák koronájába (egyet-egyet 
 mindegyik koronába)!

3. Gondold végig, hol, mikor és kitől 
sajátítottad el ezeket!

 ▪ Az iskolában? Otthon? A kony-
hában? Kint?

 ▪ Apukádtól vagy anyukádtól? A nagy-
szüleidtől? A lánytestvé redtől vagy 
a fiútestvéredtől? A nagybátyádtól 
vagy a nagynénédtől? A tanárodtól? 
A barátaidtól?

4. Töltsd ki az adatokat mindegyik 
készséggel kapcsolatosan!

5. Amikor végeztél, sétálj körbe az 
 osztályban és hasonlítsd össze 
az eredményeidet  legalább két 
társadéval!

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 4. Feladat

2 –  4. Feladat
A készségeimnek gyökerei vannak  
– Családom készségei
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Hol?

Hol?

Hol?

Kitó́l?

Kitó́l?

Kitó́l?Mikor?

Mikor?

Mikor?

A készségeimnek gyökerei vannak

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 4. Feladat
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2

4

1

3

5

Feladat:

Interjút készítesz egy 
 családtaggal, akitől tanultál 
egy készséget.

Munkamódszer:
Otthon vagy egy csendes helyen

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a fákat a 29. oldalon! 
Válassz egy készséget (focizás, 
éneklés stb.)! Kitől tanultad?

2. Otthon készíts egy interjút ezzel a 
személlyel! Tedd fel a 31. oldalon 
lévő kérdéseket!

3. Jegyezd le a válaszokat és töltsd 
ki a címet!

4. Köszönd meg az interjút!

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 5. Házi feladat

2 – 5. Házi feladat
Családom készségei
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4

1

3

5

Hol sajátítottad el 
ezt a készséget?

Mit kell csinálnod?

Le tudod írni a 
készséget?

Mire van szükséged 
ehhez a készséghez? 
(eszközök, anyag, 
 hozzávalók…)

Mi a legnehezebb 
benne?

Az én készségem: Tőle tanultam: 

Családom készségei

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 5. Házi feladat
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Feladat:

Bemutatod családtagjaid 
készségeit az osztálytársa-
idnak és megismerkedsz 
 mások készségeivel.

Munkamódszer:
Csoportban és az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ kép
 ▪ munkafüzet

Javasolt lépések:

1. Nyisd ki a munkafüzetet azon az 
oldalon, ahol a családod készségei 
vannak!

2. Sétálj körbe az osztályban és 
 beszélgess a családod készségeiről 
egy osztálytársaddal!

3. Hallgasd meg őt!

4. Ismételd meg ezt két másik osz-
tálytársaddal!

5. A feladatot találóskérdéssé változ-
tathatod. Nézd meg a következő 
oldalt! A társad kérdéseket tesz fel 
és te válaszolsz. Ki tudja találni a 
készséget, amiről szó van?

6. Ülj le és mutasd be másoknak is, 
mit tanultál a társaid készségeiről!

2 –  6. Feladat
Mutasd be családod készségeit!

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 6. Feladat
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Apukádról, anyukádról, unokatestvéredről,  
testvéredről, stb. van szó?      

Főzéshez, javításhoz, rajzhoz, kézi munkához  
van köze?      

Bent zajlik?      

Sok anyag kell hozzá?     

Fára, vasra, szövetre, vízre, festékre,  
stb.-re van szükség ehhez?     

Nehéz szerszámok kellenek hozzá?      

Sok mozgás jár vele?     

Ülve végzed?      

Állva végzed?      

Beszélni kell hozzá?      

Sok zajjal jár?      
stb.

Igen Nem
Találd ki, mihez értek!

Amit csinálni tudok, amit csinálni tudunk 2 – 6. Feladat
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Kedvenc helyeim 3

34



3

Kedvenc helyeim

Kedvenc helyeim 3

35



Feladat:

Gondold végig a helyeket, 
ahol tevékenykedsz és gyűjtsd 
össze ezeket! Válaszd ki a 
kedvenc helyeidet! 

Munkamódszer:
Egyénileg, majd egy társsal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák, tollak

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a fiút és a lányt a 34 – 35. 
oldalon! Vajon hol szeretik tölteni az 
idejüket? Beszéld meg társaiddal!

2. Gondold végig a helyeket, ahol te 
a legtöbb idődet töltöd! Jegyezd fel a 
táblázatba ezeket!

3. Pipáld ki a kedvenc helyeidet!

4. Most válassz ki két kedvenc helyet 
és rajzold le őket (38. oldal)!

5. Miért ezek a kedvenc helyeid? 

6. Mutasd meg a rajzot egy társadnak! 
Beszéljétek meg:

 ▪ Ugyanazokat a helyeket 
 válasz tottátok?

 ▪ Mi tetszik nektek benne?
 ▪ Vannak különbségek? 

3 –  1. Feladat
Helyeim

Kedvenc helyeim 3 – 1. Feladat
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Helyeim

Helyek Kedvenc?

Reggel

Délben

Délután

Este

Kedvenc helyeim 3 – 1. Feladat
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Az oka (miért?):  

Az oka (miért?):  

Kedvenc helyem   1

Kedvenc helyem   2

Kedvenc helyeim 3 – 1. Feladat
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Feladat:

Gondold ismét végig a kedvenc 
helyeidet és hogy mit csinálsz 
ezeken a helyeken!

Munkamódszer:
Egyedül, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák
 ▪ színes ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg ismét a két kedvenc 
helyed (38. oldal)! Gondold végig, 
hogy mit csinálsz ott!

2. Karikázd be azokat a szavakat a 
keretben, amelyek megmutatják, 
hogy mit csinálsz te ott (igék)!

3. Ha nincs ott a megfelelő szó, 
 jegyezd fel!

4. Írd fel az összes szót, amelyet a 
kedvenc helyeidhez választottál! 
Készíts egy rajzot magadról, ahogy 
egy tevékenységet végzel éppen!

5. Járj körbe az osztályban a munka-
füzeteddel! Beszélgess a rajzokról 
legalább két osztálytársaddal!

3 –  2. Feladat
Mit csinálok a helyeimen

Kedvenc helyeim 3 – 2. Feladat
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Mit csinálok a helyeimen
Karikázd be,  

mit csinálsz a kedvenc helyeiden!

A te szavaiddal:

Kedvenc helyeim 3 – 2. Feladat

alszom

táncolok

tévézek

játszok
fó́zök

írok

megjavítok 
valamit

olvasok
rajzolok

festek

kisebb gyerekekre 
vigyázok

nem csinálok 
 semmit

pihenek
dolgozok

kötök

varrok

beszélgetek

segítek 
 édesanyámnak

segítek 
 édesapámnak                     

internetezemjátszok  
a mobiltelefonon

segítek 
 valakinek

házi feladatot 
csinálok

készítek  
valamit

hallgatok 
 valamit

focizok

40



Kedvenc helyem   1    — Mit csinálok?

Kedvenc helyem   2    — Mit csinálok?

Kedvenc helyeim 3 – 2. Feladat
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Feladat:

Készíts egy tervet a kedvenc 
helyed átépítéséhez!

Munkamódszer:
Vitasd meg az egész csoporttal, 
majd dolgozz egyénileg!

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ régi cipősdoboz, karton, papír
 ▪ festékek, színesek
 ▪ ragasztó, olló
 ▪ ruhadarabok, tapéta, régi  

 szövetdarabok, stb.
 ▪ régi újságok, magazinok

Javasolt lépések:

1. Gondold végig a kedvenc helyeidet, 
újjá fogod építeni őket.

2. Mindehhez a következő dolgokra 
lesz szükséged: egy doboz (lehet 
egy cipősdoboz vagy másféle 
doboz), karton, papír, festékek vagy 
színesek, ragasztó, olló, szövet-
darabok, más egyéb anyagok.

3. A tanárodnál megvan a hozzávalók 
egy része. Ha van neked a felso-
roltakból otthon és nincs rá 
szükséged, hozd el magaddal az 
iskolába!

4. Készíts egy tervet arról, hogyan 
szeretnéd újjáépíteni a kedvenc 
helyedet! Csinálj egy vázlatot a 
következő oldalon!

5. Ha nincs régi cipősdobozod, csinál-
hatsz egyet kartonból és papírból.

3 –  3. Feladat
Átépítem a kedvenc helyemet 1

Kedvenc helyeim 3 – 3. Feladat
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Átépítem a kedvenc helyemet

Ez az én vázlatom:

Ezeket az anyagokat fogom használn i :

Kedvenc helyeim 3 – 3. Feladat
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Feladat:

Építsd át a kedvenc helyedet 
és mutasd meg a társaidnak!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd az egész 
 csoporttal.

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ régi cipősdoboz, karton, papír
 ▪ festékek, színesek
 ▪ ragasztó, olló
 ▪ ruhadarabok, tapéta, régi  

 szövetdarabok, stb.
 ▪ régi újságok, magazinok

Javasolt lépések:

1. Kezdd el átépíteni a kedvenc 
 helyedet!

2. Válaszd ki a szükséges anyagokat 
és vidd magaddal a helyedre!

3. Oszd meg a hozzávalókat mással is, 
ha pont arra van a társaidnak is 
szüksége!

4. Egyénileg dolgozz! Mikor befejezted, 
írd rá a neved a kedvenc helyed 
átépített vázlatára.

5. Mutasd meg a tanárodnak a 
 végleges változatot!

6. Állítsd ki a padra vagy egy asztalra 
az osztályban!

3 –  4. Feladat
Átépítem a kedvenc helyemet 2

Kedvenc helyeim 3 – 4. Feladat
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Feladat:

Készíts egy fotót vagy egy 
rajzvázlatot a kedvenc 
 helyedről!

Munkamódszer:
Egyénileg vagy egy társsal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ fényképezőgép, mobiltelefon  

 vagy toll/ceruza

Javasolt lépések:

1. A fényképezőgéppel vagy mobil-
telefonnal készíts egy fotót a 
 kedvenc helyedről. Rajzolhatsz egy 
hevenyészett vázlatot is róla.

2. Használd a fotót modellnek és 
 rajzold le a helyet egy lapra!

3. Ne felejtsd el elvinni a fotót/rajzot 
az iskolába!

3 – 5. Házi feladat
Kedvenc helyem fényképe/rajza

Kedvenc helyeim 3 – 5. Házi feladat
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Feladat:

Mutasd be a kedvenc helyed 
a többieknek!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd az osztállyal 

Taneszközök:
 ▪ a kedvenc helyed rajza
 ▪ színes ceruzák

Javasolt lépések:

1. Vedd a vázlatot a kedvenc helyedről 
(45. oldal) és rajzold le magad, 
amint éppen valamit csinálsz ott!

2. Hozzátehetsz olyan dolgokat is,  
amelyek nincsenek a képen. 
Ha akarod, lerajzolhatod a képze-
letbeli kedvenc helyedet is.

3. Mikor befejezted, a tanárod a rajzot 
a táblára helyezi.

4. Nézd meg az összes rajzot és 
 beszéld meg őket a többiekkel! 
Válaszolj a társaidnak, ha kérdé-
seket tesznek fel neked! 

3 –  6. Feladat
Melyik hely ez? 

Kedvenc helyeim 3 – 6. Feladat
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Kedvenc helyeim 3 – 6. Feladat
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Hogyan viselkedünk egymással 4

48



4

Hogyan viselkedünk 
egymással

Hogyan viselkedünk egymással 4

49



Feladat:

Gondolj a problémákra és 
konfliktusokra, amelyek 
az osztályodban léteznek! 
Csoportosítsd őket!

Munkamódszer:
Egyénileg, egy kis csoportban és 
az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ tábla vagy nagy lap, cédulák
 ▪ tollak, ragasztó

4. Ragaszd fel azokat a táblára!

5. Kétfajta konfliktus van: egyéni 
és közös. Például: kevés hely 
van a munkaasztalon = egyéni 
probléma; kevés könyv, nem jut 
mindenkinek = közös probléma. 

6. Helyezd el a konfliktusokat 
 tartalmazó cédulákat a megfelelő 
helyre, a táblára!

7. Mely problémát könnyű 
 megoldani és mi a megoldás? 
Tárgyaljátok meg együtt!

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a gyerekeket a  
48 – 49. oldalon! Milyen problé-
mát észlelsz itt? Beszéld meg a 
társaddal! Gyűjts ötleteket!

2. Milyen problémák lehetnek egy 
osztályban? Például:

 ▪ amikor másokkal dolgozol
 ▪ fiúk és lányok között
 ▪ amikor meg kell osztanod 
 dolgokat (asztalt, anyagokat, 
tollakat ...)

 ▪ barátok között

3. Jegyezd fel a problémáidat kis 
cédulákra. Nem kell ráírnod a 
neved!

4 –  1. Feladat
Minden rendben! Biztos?

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 1. Feladat
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Közös problémák Egyéni problémák

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 1. Feladat
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Nem!

Feladat:

Gondold végig, hogyan 
 viselkedsz egy konfliktusos 
szituációban és beszéld meg!

Munkamódszer:
Körben ülve, egész csoporttal, 
majd egy társsal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák

Javasolt lépések:

1. Üljetek körbe!

2. Hogyan viselkedsz, amikor 
 veszekszel valakivel?

3. Példákat mondasz és a tanárod 
lejegyzi azokat kis papírokra.

4. Megbeszélitek, melyek a legjobb 
viselkedési formák konfliktus 
 esetén. Például:

 ▪ Őrizd meg a nyugalmadat és ne 
engedd, hogy belerángassanak 
a konfliktusba!

 ▪ Elmehetsz a konfliktushelyzetből!
 ▪ Mondhatsz nemet!
 ▪ Kérhetsz segítséget!

5. Gondolj végig helyzeteket, amikor 
ezeket a módszereket alkalmaztad! 
Írd le a következő oldalra!

6. Sétálj körbe az osztályban és keress 
négy társat, akiknek ezeket elmeséled!

7. Hallgasd meg a négy társat, akik 
elmesélik neked a példáikat!

4 –  2. Feladat
Hogy oldok meg egy konfliktust?

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 2. Feladat
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Nem!
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Négyfajta módszer,  
amivel megoldható a konf liktus

Módszerek

Ó́r izd meg a 
nyugalmadat!

Menj el!

Mondj nemet!

Kérj segítséget!

Helyzetek

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 2. Feladat

53



Feladat:

Négyesben játsszatok el egy 
konfliktushelyzetet és próbáljátok 
meg békésen rendezni! 

Munkamódszer:
Négyesben

Taneszközök:
 ▪ tollak, ceruzák

3. Közösen találjatok egy békés 
megoldást. Csak egy megoldás 
van?

4. Ki játszik kit a szerepjátszásban?

5. Próbáljátok el többször!

6. Játsszátok el a helyzetet az 
 osztály előtt!

7. Ha időtök van, alkothattok egy 
történetet (négy képből).

Javasolt lépések:

1. Helyezkedjetek el négyesben!

2. Találjatok ki közösen egy konflik-
tust és játsszátok el! Például:

 ▪ Veszekedés egy játékért
 ▪ Veszekedés, hogy ki kivel  
 játszik 

 ▪ Veszekedés, hogy  hogyan 
 osszuk szét a dolgokat az 
 osztályban

 ▪ Veszekedés, mert valaki 
 csúnyát mondott

 ▪ Veszekedés, mert valaki nem 
akar többé valakivel barátkozni

4 –  3. Feladat
A konfliktusok és azok rendezése

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 3. Feladat
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Feladat:

Gondold végig a legfontosabb 
szabályokat és alkoss egy 
házirendet!

Munkamódszer:
Egyénileg, párokban, majd az egész 
osztállyal 

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színesek, ceruzák
 ▪ kis cédulák

7. Beszéljétek meg a következő 
kérdéseket:

 ▪ Hogy segítenek nekünk a 
 szabályok, amelyek szerint 
együtt élünk és dolgozunk?

 ▪ Miért van ezekre szükség?
 ▪ Mindenki számára igazságosak?
 ▪ Vannak helyzetek, amikor 
 megváltoznak a szabályok?

 ▪ Kinek kellene a szabályokat 
meghoznia és miért?

 ▪ Mi történik, ha nem tartjuk be 
azokat?

8. Másold le a szabályokat, amelye-
ket választottatok, a munkafüzet-
be (57. oldal)! A tanár feljegyzi a 
szabályokat egy nagyobb lapra/
poszterre. Mindenki aláírja az 
alján.

9. A posztert kiállítjátok az osztályban.

Javasolt lépések:

1. Olvasd el a szöveget az 56. olda-
lon!

2. Karikázd be az okokat, amelyek 
miatt fontos a házirend! 
 Hasonlítsd össze a társaddal! 
Egyetértetek?

3. Milyen szabályokat szeretnél 
az osztályban? Írd le cédulákra!

4. Ragaszd fel a táblára!

5. Helyezkedjetek el körben!

6. Tárgyaljátok meg, milyen 
 szabályokat szeretnétek az 
 osztály házirendjébe! Karikázd 
be azokat, amelyeket te java-
soltál!

4 –  4. Feladat
A mi szabályzatunk

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 4. Feladat
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2

7

3

8

4

9

5

10

A szabályok fontosak
Ahol együtt élünk és dolgozunk, fontos, hogy szabályok legyenek,  

hogy elkerülhessük a konfliktusokat és problémákat. Fontos, hogy mindenki 
ismerje ezeket, egyetértsen velük és betartsa őket. Sok ok van, amiért ezek a 

szabályok fontosak. Megtalálod ezeket? Karikázd be a helyes válaszokat!

Szabályok

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 4. Feladat

Mindenkit tisztelni 
az osztályban

A legjobb  
tanulónak lenni  

az osztályban

igazságosnak  
lenni

Mindenki azt 
 csinálhasson, 

amit akar Fenntartani  
a rendet/tisztaságot  

az osztályban

jó hangulatot  
kelteni

Hogy mindig 
 nyerjünk

hogy a gyengébb 
mindig veszítsen

 Elkerülni  
a konfliktusokat

Hogy kedveljen  
a tanár

Hogy senkit ne 
zaklassanak

Udvariasnak  
lenni

szemetelni  
az osztályban

Mindenki részt vehessen  
a tevékenységekben
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A mi házirendünk

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 4. Feladat
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Feladat:

Végezz egy felmérést a 
 legfontosabb szabályokról a 
családotokban! 

Munkamódszer:
Otthon vagy egy csendes helyen

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színes ceruzák, ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a táblázatot a következő 
lapon!

2. Látsz egy listát különböző szabá-
lyokkal.

3. Melyek a te családod szabályai? 
Jegyezd fel őket!

4. Ha nem vagy biztos, kérdezd meg 
az egyik családtagodat!

5. Melyek azok a szabályok, amelyeket 
nehezedre esik betartani? Jegyezd 
fel őket és az okot is, hogy miért!

6. Most kérdezd meg ugyanezt egy 
családtagodtól: melyik szabályt 
nehéz követned!

7. Vidd el a kitöltött táblázatot az 
 iskolába!

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 5. Házi feladat

4 – 5. Házi feladat
Családunk házirendje  

– egy felmérés

58



Családunk házirendje  egy felmérés
Gondold végig a szabályokat, amelyek a családodban vannak.

Olvasd végig a listát és jegyezd fel a szabályokat az üres helyekre.

Házimunka 
szabályok:   
főzés, takarítás, rendra-
kás, bevásárlás, stb.

Higiéniai 
szabályok: 
mosakodás, fogmosás, 
stb.

Viselkedési 
szabályok: 
étkezéskor, a házban, 
este, reggel, stb.

A játszás 
szabályai: 
a házban, kint, 
 tévénézés, videójátékok, 
mobiltelefon használata
Időhöz köthető 
szabályok: 
mikor legyek otthon, 
mikor mehetek el, mikor 
fekszem le, stb.?

Te: Mely szabályokat nehéz betartanod? Miért?

Kérdezd meg egy családtagodat:  
Mit gondol, mely szabályokat nehéz követned?

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 5. Házi feladat
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Feladat:

Gondoljátok végig, miért 
 kellenek szabályok otthon! 
Csoportban mutassátok be 
a családjaitok legfontosabb 
szabályait!

Munkamódszer:
Párokban, csoportban és az egész 
osztállyal 

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ papírcédulák
 ▪ tollak

Javasolt lépések:

1. Hasonlítsd össze  a te családod 
házirendjét a társadéval (59. oldal)!

 ▪ Hasonlóak a szabályok?
 ▪ Vannak fontosabb és kevésbé 
fontos szabályok?

2. Vitassátok meg a szabályokat a 
csoportotokban!

3. Válasszátok ki a két legfontosabb 
szabályt és beszéljétek meg, miért 
fontosak!

4. Jegyezzétek fel ezeket egy-egy 
 cédulára és ragasszátok fel a táblára 
őket!

5. Egyikőtök bemutatja a két szabályt 
és hogy miért választottátok ezeket!

6. Ha van még időtök, tárgyaljátok meg a 
következő oldalon levő kérdéseket is!

4 –  6. Feladat
Hasonlítsátok össze a házirendjeiteket

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 6. Feladat
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Mi lenne, ha te szabhatnád meg 
a szabályokat a családban?  

Milyen szabályokat választanál?

Hogyan viselkedünk egymással 4 – 6. Feladat
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A barátaim 5

62



5

A barátaim

A barátaim 5

63



Feladat:

Gondold végig, mit jelent 
neked a barátság!

Munkamódszer:
Egyénileg, párban és az egész 
csoporttal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ színes ceruzák
 ▪ ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a nagy képet a fiúval és a 
lánnyal (62-63. oldal)! Ők barátok és 
mindegyiküknek vannak barátaik. 
Mit csinálnak a barátok együtt? 
Beszéld meg a társaddal!

2. Ki a te barátod/barátnőd? Nevezz 
meg három dolgot, amely különle-
gessé teszi őt (65. oldal)!

3. Hasonlítsd össze, amit írtál, a társa-
déval!

4. Beszéljétek meg, mit jelent számo-
tokra a barátság! Szükségünk van 
barátokra? Miért? Jegyzeteljetek!

5. Miért van szükségünk barátokra? 
Beszéljétek meg az osztályban!

5 –  1. Feladat
A barátom különleges

A barátaim 5 – 1. Feladat

64

45 '



Fo
rr

ás
: D

al
gl

ei
sh

, T
an

ya
 (2

00
2)

: S
el

f-
es

te
em

. A
ge

s 
6 

– 
8.

 Id
ea

s 
to

 g
o.

 A
 &

 C
 B

la
ck

. L
on

do
n

A legjobb barátom

Mit jelent egy igazi barát? És az igazi barátság?

A leg jobb barátom/barátnőm.
Jegyezz fel három dolgot, amelyek különlegessé teszik őt!

Szükségünk van barátokra? Miért?  
Ha nem tudsz választ adni, rajzold le magad és a barátod/barátnőd!

1

2

3

A barátaim 5 – 1. Feladat

1.

2.

3.
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Feladat:

Gyűjts ötleteket, mit csinál-
hatsz a barátaiddal és a 
 barátaidért!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák

Javasolt lépések:

1. Olvasd el a kérdéseket a következő 
oldalon!

2. Jegyezd fel a válaszokat!

3. Mikor befejezted, beszéld meg a 
társaddal az eredményeket! 
Majd a társad észrevételeket tesz 
a te válaszaidhoz. 

4. Pipáljátok ki azokat a pontokat, 
amelyeknél egyetértetek ( )! Tegye-
tek egy ×-et azokhoz a pontokhoz, 
amelyeknél nem értetek egyet!

5. Most hallgasd meg a társad ered-
ményeit és te tégy észrevételeket az 
ő válaszaihoz!

6. Ha még maradt idő, beszéljétek meg 
azokat a pontokat, amiknél nem 
értettetek egyet!

5 –  2. Feladat
Mit csinálhatok a barátaimmal  
és a barátaimért?

A barátaim 5 – 2. Feladat
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Mit csinálhatok a barátaimmal  
és a barátaimért?

dolog, amit a barátaiddal
szeretsz csinálni

dolog, amit a barátaid
értékelnek benned

-féle mód, ahogy
segíthetsz másoknak

-féle mód, ahogy a barátaid 
segíthetnek neked
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A barátaim 5 – 2. Feladat
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6+ =9

Feladat:

Válaszd ki azt a barátodat, 
aki a legmegfelelőbb egy adott 
feladatra!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a feladatokat a buboré-
kokban a 69. oldalon!

2. Gondold végig az osztálytársaidat!

3. Döntsd el, melyik társad lenne 
a legmegfelelőbb a különböző 
 feladatokhoz!

4. Jegyezd fel a megfelelő nevet a 
megfelelő buborékba!

5. Most gondolkozz el, melyik feladat 
lenne a legmegfelelőbb számodra!

6. Sétálj körbe az osztályban és beszél-
gess azokkal, akiket választottál!

7. Mondd el nekik, milyen felada-
tokra szemelted ki őket! Mi az ő 
véleményük? 

5 –  3. Feladat
Ki a megfelelő személy erre?

A barátaim 5 – 3. Feladat
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Ki a megfeleló́ személy erre a feladatra?

… hogy átadjon az  
igazgatónak egy üzenetet?

… hogy segítsen neked  
festeni valamit?

… hogy segítsen, ha megsérülsz?

… hogy segítsen neked  
pénzt keresni?

… hogy segítsen neked elolvasni  
egy történetet?

… hogy segítsen neked  
egy  konfliktusban?

… hogy segítsen neked  
a matek  háziban?

A barátaim 5 – 3. Feladat
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Feladat:

Mintázd a barátodat gyurmát 
vagy agyagot használva! Írd le 
a személyt!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban 

Taneszközök:
 ▪ gyurma/agyag
 ▪ ceruzák, színes ceruzák
 ▪ kis kártyák címkézéshez  

 és bemutatóhoz  

Javasolt lépések:

1. Végy egy adag gyurmát a tanárodtól 
és oszd el a társaddal!

2. Megmintázod a barátodat/barát-
nődet. Kit választasz? Kihez/mihez 
hasonlít ő?

3. Kezdd el mintázni lépésről lépésre!

4. Jegyezz fel dolgokat a barátodról 
egy kis kártyára!

5. Mutasd meg a  barátodnak, 
 amennyiben osztálytársad, hogy 
mit  csináltál és állítsd ki a gyur-
mafigurát az osztályban!

5 –  4. Feladat
Mintázom a barátomat és leírom őt

A barátaim 5 – 4. Feladat
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Feladat:

Elkészítitek a barátod testének 
térképét és a magadét.

Munkamódszer:
Párban

Taneszközök:
 ▪ két nagy papírlap
 ▪ ceruzák, tollak

Javasolt lépések:

1. Keress egy társat!

2. Kérj a tanárodtól egy nagy fehér 
lapot!

3. Keress egy megfelelő helyet a 
 testtérkép elkészítéséhez!

4. Kérdd meg a barátodat, feküdjön 
le a lapra és rajzold körbe a testét 
egy tollal!

5. Jegyezd fel a barátod rajzolt 
 testére, mit tud csinálni (láb = tánc, 
száj = ének, stb.)! Kérdezd őt, hogy 
kitalálj róla dolgokat!

6. Most te vagy soron. A barátod 
 lerajzolja a te tested térképét.

7. Hozd be a tested rajzát az iskolába!

5 – 5. Házi feladat
A barátom testének térképe

A barátaim 5 – 5. Házi feladat
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Feladat:

Bemutatjátok a testtérképet 
az osztályban.

Munkamódszer:
Az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ testtérképek  

Javasolt lépések:

1. Rögzítsd a testtérképet a falra!

2. Sétálj körbe az osztályban és 
nézd meg a többiek térképét!

3. A tanárod találóskérdés játékot 
kezdeményez: melyik kinek a 
testtérképe?

4. Ki mit tud csinálni? Ki tudod 
 találni, ki melyik osztálytársad?

5. Ki tudták ők találni, melyik a te 
testtérképed?

5 –  6. Feladat
Bemutatod a barátodat

A barátaim 5 – 6. Feladat
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Feladat:

Rajzold le egy barátod 
 portréját! Változtathattok 
a saját portrétokon.

Munkamódszer:
Párban, egyénileg, majd az egész 
osztállyal

Taneszközök:
 ▪ papír
 ▪ ceruzák, színes ceruzák stb.

Javasolt lépések:

1. Párban rajzoljátok le egymást és 
érezzétek jól magatokat közben. 
Nem kell tökéletesnek lennie.

2. Cseréljétek ki a portrékat!

3. Változtass a portrédon, ha változ-
tatni szeretnél valamit rajta.

4. Vedd a végső változatot és járd 
 körbe az osztályt vele, mutasd meg 
társaidnak.

5. Beszélgess a portrédról azzal, aki 
készítette, és mondd el, hogy mi 
tetszik rajta és min változtattál.

5 –  7. Feladat
Bemutatjuk egymást

A barátaim 5 – 7. Feladat
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Előkészítjük a kiállításunkat 6

74



6

Előkészítjük  
a kiállításunkat

Előkészítjük a kiállításunkat 6
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Feladat:

Gyűjts össze mindent, amit 
készítettél eddig és csinálj egy 
nagy posztert!

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ minden, amit eddig készítettél: 

 fotók, gyurmafigura, doboz stb.
 ▪ ceruzák, színesek, ragasztó

Javasolt lépések:

1. Nézz végig mindent, amit készí-
tettél, amióta ezzel a munkafüzettel 
 dolgozol: 

 ▪ rajzok
 ▪ táblázat a családoddal
 ▪ kedvenc helyed doboza
 ▪ gyurmafigura
 ▪ testtérkép

2. Végy egy nagy poszterlapot vagy 
flipchart papírt és döntsd el, mit 
teszel rá (természetesen kivéve a 
gyurmafigurát és a dobozt)!

3. A lista segít összegyűjtened 
 mindent.

4. Kérdezd meg a társad, mi a 
 véleménye az ötletedről, vagy a 
tanárodat!

5. Készíts egy szép posztert a dolgokkal!

6. Kezdd el ragasztani a dolgokat a 
poszterre!

6 –  1. Feladat
Összegyűjtjük az alkotóelemeket 

Előkészítjük a kiállításunkat 6 – 1. Feladat

76

45 '



Összegyú́jtjük az alkotóelemeket

Tárgy Hogyan Megoldva

Fotó, rajz rólam  
és a családomról kiállítani

Családom készségei a poszterre írni

A kedvenc helyem  
átépítése (doboz) kiállítani

Családom házirendje a poszterre írni

Szerepjátszás: Konfliktusok eló́adni

A barátom gyurmából kiállítani

A barátom testtérképe kiállítani

Portré kiállítani

Egyéb rajzok a poszterre ragasztani

Előkészítjük a kiállításunkat 6 – 1. Feladat
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Feladat:

Készíts címkéket és leírásokat 
a kiállított dolgaidhoz!

Munkamódszer:
Egyénileg, párban

Taneszközök:
 ▪ minden elkészített tárgyad
 ▪ ceruzák, színesek
 ▪ kis kártyák címkézéshez

Javasolt lépések:

1. Nézd meg a posztert ismét!

2. Végy kis kártyákat és írj címkéket 
a kiállítandó tárgyakhoz!

3. Kérj meg egy társat vagy a 
 tanárodat, hogy segítsen, ha kell!

4. Néhány példa:

 ▪ Ez a családom. Apukám…, anyu-
kám…, a testvérem….

 ▪ A barátommal szeretem eltölteni a 
szabadidőmet…. Ez az ő gyurmából 
készült figurája. Ez az ő portréja.

 ▪ Itt látható a kedvenc helyem. 
A következő dolgok találhatók itt….

5. Szépen írj!

6. Kidíszítheted a posztert és a 
 címkéket.

7. Nézd meg a kiállításodat! Tetszik? 

6 –  2. Feladat
Felcímkézzük a tárgyakat

Előkészítjük a kiállításunkat 6 – 2. Feladat
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Feladat:

Készíts a tanároddal egy 
 meghívót a szüleidnek és az 
egész családodnak!

Munkamódszer:
Az egész csoporttal, majd egyénileg

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák, színes ceruzák
 ▪ színes lapok

Javasolt lépések:

1. A szüleid és családod meghí-
vásához meghívóra van 
 szükséged.

2. Beszéld meg a tanároddal, 
mit kell a meghívónak tartal-
maznia!

 ▪ Mi lesz a címe a kiállításnak?
 ▪ Mikor kezdődik?
 ▪ Hol lesz?
 ▪ Meddig tart?

3. A következő oldalon készíts 
egy vázlatot!

4. Mutasd meg a tanárodnak!

5. Most vegyél egy új papírlapot 
és írd meg gondosan a 
 végleges változatot!

6. Díszítsd ki a meghívót!

7. A tanárod aláírja.

8. Vidd haza és add oda a 
 szüle idnek, családodnak!

6 –  3. Feladat
Meghívót írunk 

Előkészítjük a kiállításunkat 6 – 3. Feladat
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A meghívóm

Előkészítjük a kiállításunkat 6 – 3. Feladat
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Feladat:

Gyakorold a kiállítás vezetését 
a tanároddal és a társaddal!

Munkamódszer:
Párban, majd az egész csoporttal

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák

Javasolt lépések:

1. Készítsétek elő a termet a tanáro-
tokkal!

2. Amint megnyílik a kiállítás, 
 végig vezeted a családodat a kiál-
lításon egy társsal!

3. Gyakorolj a társaddal: Mit mondasz 
majd? Hol kezded?

4. Jegyezd fel a következő lapra, 
mit akarsz mondani!

5. Gyakorold párszor!

6. Hívj meg egy másik osztályt a 
 kiállításra és gyakorold a vezetést!

6 –  4. Feladat
Gyakoroljuk a kiállítás vezetését

Előkészítjük a kiállításunkat 6 – 4. Feladat
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Jegyzetek

Előkészítjük a kiállításunkat 6 – 4. Feladat
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Feladat:

Vidd haza a meghívót és hívd 
meg a szüleidet! Emlékeztesd 
őket, mikor és hol lesz a 
 kiállítás!

Munkamódszer:
Egyénileg

Taneszközök:
 ▪ meghívó 

Javasolt lépések:

1. Vidd haza az általad készített 
 meghívót és add oda a szüleidnek!

2. Mondd el, hogy a kiállítás az ő és 
a te közreműködéseddel készített 
dolgokról szól (fotók, rajzok stb.)!

3. Emlékeztesd őket, mikor és hol 
lesz a kiállítás!

6 – 5. Házi feladat
Hívd meg a szüleidet!

Előkészítjük a kiállításunkat 6 – 5. Házi feladat
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Amit tanultam, amit tanultunk 7

84
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Amit tanultam, amit tanultunk 7

Amit tanultam,
amit tanultunk
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Feladat:

Rájössz, hogy mennyi mindent 
tanultál.

Munkamódszer:
Egyedül

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák

Javasolt lépések:

1. Az utóbbi időben sokat tanultál 
magadról.

2. Itt az idő, hogy válaszolj néhány 
kérdésre, hogy tetszett-e vagy 
sem, amit csináltál. A következő 
oldalon pipáld ki azt az arcot, 
 amelyik érvényes az adott kije-
lentésre!

3. Mikor elkészültél, add át a munka-
füzetet, kinyitva, a tanárodnak!

7 –  1. Feladat
Kérdések és válaszok magamról

Amit tanultam, amit tanultunk 7 – 1. Feladat
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Kérdések és válaszok magamról

1. Jó volt ezzel a munkafüzettel dolgozni.

2. Új dolgokat tanultam.

3. Örültem, hogy a barátaimmal dolgozhattam.

4. Megértettem, hogy mit kellett tennem.

5. Bizonyos dolgokban most már jobb vagyok.

6. Örültem, hogy rajzolhattam.

7. Örültem, hogy írhattam dolgokról.

8. Örültem, hogy beszélgethettem másokkal.

9. Könnyűnek tűnt ezzel a munkafüzettel dolgozni.

10. Tudom, hogy miben vagyok jó.

11. Tudom, hogy miben kell javulnom.

12. Tudom, hogy miben nem vagyok jó.

13. Tudom, hogy mi mások véleménye rólam.

14. Tudom, mik az erős oldalaim.

15. Tudom, hogy mások hogyan látják az erősségeimet.

16. Szeretnék még az erős oldalaimon dolgozni.

17. Szeretnék több csapatmunkát.

18. Több segítséget szeretnék a tanáromtól.

19. Több segítséget szeretnék a barátaimtól.

20. Több egyéni munkát szeretnék.

Amit tanultam, amit tanultunk 7 – 1. Feladat
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Feladat:

Újragondolod, amit eddig 
dolgoztál és hogy melyek 
voltak a jó és melyek a 
 rosszabb pillanataid.

Munkamódszer:
Egyénileg

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák, színesek

Javasolt lépések:

1. Gondold végig, hogy hogyan 
 dolgoztál ezzel a munkafüzettel!

2. Melyik volt a legsikeresebb 
 pillanatod? Mi tett boldoggá?

3. Voltak sikertelen pillanatok is? 
Mi szomorított el?

4. Írj vagy rajzolj ezekről a pillana-
tokról a következő lapon!

7 –  2. Feladat
Vidám és szomorú pillanataim

Amit tanultam, amit tanultunk 7 – 2. Feladat
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Amit tanultam, amit tanultunk 7 – 2. Feladat

Vidám és szomorú pillanataim
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Feladat:

Újragondolod, amit eddig 
dolgoztál és hogy melyik volt 
a kedvenc feladatod.

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák, színesek

Javasolt lépések:

1. Nézd át az egész munkafüzetet. 
Olvasd el újra, amiket csináltál 
és nézd meg, amiket rajzoltál!

2. Mi tesztett a legjobban?  
Írhatsz vagy rajzolhatsz erről.

3. Mikor befejezted, mutasd meg 
a  társadnak.

7 –  3. Feladat
Kedvenc feladatom

Amit tanultam, amit tanultunk 7 – 3. Feladat
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Kedvenc feladatom

Amit tanultam, amit tanultunk 7 – 3. Feladat
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Feladat:

Tervezz egy díjat arra, amit a 
legjobban oldottál meg a FACE 
munkafüzetben! 

Munkamódszer:
Egyénileg, majd párban

Taneszközök:
 ▪ munkafüzet
 ▪ ceruzák, színesek

Javasolt lépések:

1. Gondold végig az időszakot, amikor 
a FACE-szel dolgoztál: Mire vagy 
büszke? Mit csináltál jól?

2. Tervezz egy díjat magadnak és 
rajzold le a következő oldalra. 
Írd mellé, mire kapod!

3. Rajzolj egy díjat a társadnak azért, 
amit ő csinált! Mutasd meg neki!

4. Tedd a munkafüzetet az osztály elé!

5. Sétálj körbe az osztályban és nézd 
végig a díjakat! Mi a véleményed?

7 –  4. Feladat
Megérdemelt díjam

Amit tanultam, amit tanultunk 7 – 4. Feladat
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Díj

Díj

Név:

Ezt a díjat ezért kaptam, mert ...

Ezt a díjat  – nak adtam 

Mert:

Aláírás:

Aláírás:

Dátum:

Dátum:

Megérdemelt díjam

Amit tanultam, amit tanultunk 7 – 4. Feladat
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Megcsináltad! 

Végigértél az  
egész munkafüzeten!

FACE  3 – Families and Children in Education

Gratulálunk! !
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Ez az oldal a tanárodé. Ide jegyzi fel a veled kapcsolatos megjegyzéseit 
és hogy hogyan dolgoztál a munkafüzettel.

Ezeket majd veled is megbeszéli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanárom észrevételei

Dátum:                        Aláírás:

FACE  3 – Families and Children in Education
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Jegyzetek

FACE  3 – Families and Children in Education
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