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kapcsolódások
rajz és vizuális kultúra
technika és tervezés
történelem 
hon- és népismeret

Tantervi vonatkozás
távolságmérés méret-
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telével
hazaszeretetre 
nevelés
térképtípusok
fenntarthatóságra 
nevelés

Kulcsszavak
épített és természeti 
örökség
önkéntesség, térkép, 
turisztikai térkép, 
vonalas aránymérték, 
térképek típusai

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

összehason-
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
4 db nyomtatott 
térképvázlat,
post it különböző 
színekben
  matricák
A4 lapok, csomago-
lópapír, íróeszközök, 
színes ceruzák és 
filctollak,
olló, ragasztó, gyurma-
ragasztó,
tablet vagy okoste-
lefon

SÁPI MÁRIA

Min szeretnél 
változtatni 

lakhelyeden?
90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

A tanulók lakhelyhez való érzelmi kötődése az elvándorlás 
megelőzésében nagy szerepet játszik. Nagyon fontos, hogy
a helyi értékek ismerete mellett kapjon helyet a gyerme-

kek építő jellegű kritikája, és ezt mintegy továbbgondolva, előremutató megoldásokat 
is megfogalmazzunk. 
A gyerekeket inspiráljuk a fenntartható életvitel alappillérét adó önkéntességre és 
társadalmi aktivitásra.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Elődeink öröksége 45 perc
1.1. Mondd, te kit választanál? 5 perc
1.2. Őseink hagyatéka 15 perc
1.3. Összegző 15 perc

1.4. Csoportfeladatok megosztása 10 perc
2. Tettek mezején 45 perc

2.1. Csoportfeladatok  25 perc
2.2. Feladatok bemutatása 15 perc
2.3. Fejezd be a mondatot!  5 perc

Összesen: 90 perc

Előzetes feladat a diákoknak:
Kérjük meg az osztály tagjait, hogy beszélgessenek 

szüleikkel, nagyszüleikkel.
Kérdezzék meg, hogy:
• milyen volt az ő idejükben a település?
• miben változott meg legjobban?
• van-e, ami eltűnt/épült az elmúlt években?
• mit tartanak jó vagy rossz változásnak?
Minderről a füzetben készítsenek rövid feljegyzést.
A táblára kihelyezünk egy nagy nyomtatott helyi térképet. És kisebb méretben a cso-
portok munkájához is nyomtatunk belőle.
A pedagógus feladata, hogy az adott település térképvázlatát megkeresse és kinyom-
tassa a csoportok számára és nagyobb méretben a táblára.

4. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

 -
 =



FELADATOK LEÍRÁSA

Előzetes feladat: 
Interjú készítése az idősebb családtagokkal.
Kérdezzék meg a gyerekek, hogy:
• milyen volt az ő idejükben a település?
• miben változott meg legjobban?
• van-e, ami eltűnt/épült az elmúlt években?
• mit tartanak jó vagy rossz változásnak?

1.Elődeink öröksége
Kérjük meg a csoporttagokat, hogy az interjúk segítségével vitassák meg, milyen érté-
kek és milyen szégyenfoltok vannak a lakhelyükön.

1.1 Mondd, te kit választanál?

Alakítsuk ki a 4 fős csoportokat a bevált módok egyikével! A csoportok foglalják el a 
munkaállomásokat!

1.2 Őseink hagyatéka

A csoportok most konkrét szempontok alapján dolgozzák fel az előzetes feladatot! 
Ehhez a kooperatív Ablak módszert használjuk.

Ablak módszer: 
4+1 részre osztunk csoportonként két-két lapot úgy, hogy a középső, 5. kis ablak üre-
sen maradjon. Az egyik a -lap, a másik a -lap. A négy szélső mezőbe írják az egyes 
csoporttagok a saját mondandóikat, majd a középső részbe a közösen kialakított cso-
portvélemény kerül. A csoporttagok használhatnak különböző színű tollakat, filceket.
(1.2. melléklet):

Mit akarunk elérni?
A családok bevo-
násával erősítjük a 
nemzedékek közötti 
kapcsolatot. Az 
értékek és problémák 
egyaránt szerephez 
jutnak. 

Mit akarunk elérni?
Az értékek és a prob-
lémák feltárása.

Tevékenységek
beszélgetés: az inter-
júk feldolgozása
csoportmunka: az 
értékek és a problé-
mák felkutatása az 
interjúk alapján. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
post it különböző 
színben
  matricák
táblára elhelyezett 
térkép a településről, 
íróeszközök

Mellékletek
1.1 melléklet: Mat-
ricák
1.2. melléklet: Ablak 
módszer
1.3a melléklet: Régen 
és ma táblázat
1.3b melléklet: Kérdé-
sek pármunkához

45
perc

5
perc

15
perc



Csoportok feladatai:
Amire büszkék vagyunk!
• Beszéljétek meg, milyen helyi értékeket említettek családtagjaitok!
• Írjátok fel azokat az -lap felétek eső részébe!
• Gyűjtsétek a lap közepére a mindenkinél szereplőket!
• Ezeket filccel írjátok a  matricákra!
• Helyezzétek el a matricákat a táblán levő térkép jobb oldalára!

Most koncentráljunk a problémákra!
Előzőekhez hasonlóan gyűjtsétek össze azokat a dolgokat, amiken változtatni kelle-
ne/ lehetne, szeretnétek! 
Gondoljátok végig, mit kellene felújítani, megjavítani, esetleg bevezetni? 
Írjátok fel ezeket a -lapra az előzőekhez hasonlóan. Utána mehet a  matricákra!
Rakjátok fel azokat a táblai térkép bal oldalára!

1.3 Összegző

Az első foglalkozás zárásaként párban, majd csoportban dolgoznak a gyerekek. Ehhez 
a kooperatív Csoportmegoldás módszert fogjuk kicsit másként használni.

Csoportmegoldás módszer: 
Minden csoporttagnak megkezdett mondatokat kell befejezni írásban. A le-
írt mondatokat összevetik, majd közösen létrehoznak egy új mondatot, ami 
minden csoporttag gondolatát tartalmazza. A kész mondatokat a csoportok 

felolvassák, megvitatják. Bármilyen kifejtést, egyéni véleményt tartalmazó feladatnál 
alkalmazható.

Csoportfeladatok
1. Először párokban dolgoztok a csoporton belül. Töltsétek ki a „Régen és ma” táblá-

zatot (1.3a melléklet) a mellettetek ülő társatokkal közösen, majd beszéljétek meg
a csoportban! Alakítsatok ki egy csoportmegoldást!

2. Először párokban dolgoztok a csoporton belül. Válaszoljatok a kérdésekre a mellet-
tetek ülővel közösen (1.3b melléklet)! Beszéljétek meg a válaszokat a csoportban,
és alakítsatok ki csoportválaszokat!

3. Először párokban dolgoztok a csoporton belül. Mérjétek meg, milyen messze van az
iskolátok a település szélétől! Használjátok a térképen levő vonalas aránymértéket!
Beszéljétek meg a csoportban, hogyan dolgoztatok, és mi lett az eredmény! A közö-
sen elfogadott helyes eredmény a csoport eredménye.

4. A csoporton belül párokat alkotva beszéljétek meg, mennyivel lehetett több ér-
ték 100 évvel ezelőtt a lakóhelyünkön? Válaszaitokat indokoljátok! A párok vitassák
meg álláspontjukat egymással! Alakítsatok ki csoportvéleményt, és röviden írjátok
le egy lapra!

15
perc



1.4 Csoportfeladatok megosztása 

A csoportok a közösen kialakított megoldásokat osztják meg a többiekkel.

A post it színei sugalmazhatják az emoji jelentését.  vidám színű,  komolyabb színű 
lehet.
Nagy osztálylétszámnál sok a csoport. Azért, hogy a térkép ne legyen túl zsúfolt, he-
lyezzük a kártyákat a térkép köré jobb és bal oldalra!
Az elhelyezés és a színek áttekinthetőbbé teszik a közös munkát.
Ha több csoportot alakítunk ki, mint négy, válasszuk ki azokat a feladatokat, amik 
több csoportnak is kiadhatók az adott osztályban!

2. Tettek mezején
A következőkben arról fogunk közösen gondolkodni, hogy mire lehetünk büszkék, és 
mit és hogyan tehetnénk jobbá városunkban/falunkban. 
A csoportok 4 különféle feladatot oldanak meg: lesz, akiknek az lesz a feladata, hogy 
az értékeket foglalja csokorba, és azok további megóvásán, sokrétű hasznosításán 
gondolkozzon; míg a csoportok másik része konkrét, a környezetünket jobbító prog-
ramok megtervezését végzi. A táblára felhelyezett kártyák, kiadványok és az internet 
fognak segíteni ebben.

2.1 Csoportok feladatai

Nyomtassuk ki és tegyük a csoportok asztalára a csoportok feladatait! (2.1 melléklet) 
Így munka közben a gyerekek meg tudják nézni, jó irányban haladnak-e. Mivel nem 
bennünket „ostromolnak”, több idő jut a csoportok segítésére. (A feladatok kivetítése 
is jó megoldás. Így egymás feladatait is látják a csoportok.)
Mutassuk meg a gyerekeknek, hol találják a munkához szükséges papírokat, színese-
ket, filceket, egyéb eszközöket stb.

A. csoport: Idegenvezetők
Rajzoljatok képes kalauzt, melyben bemutatjátok a település nevezetességeit!
• Használjátok az asztalotokon levő térképvázlatot! A táblán elhelyezett  kártyák

ötletet adhatnak!
• Mérjétek le, hogy a legtávolabbi és a legközelebbi nevezetesség milyen messzire

van az iskola épületétől és egymástól!
• Nézzetek utána, hogyan tudnátok eljutni azokhoz gyalog, illetve tömegközlekedés-

sel! Az utazás mennyi idő lenne?

B. csoport: Zöldek
Tervezzetek a helyi természeti értékeket bemutató egynapos kirándulást érdeklődő
csoportok számára!
• Gyűjtsétek össze a környék jellegzetes élőlényeit, különösen figyelve a védett fa-

jokra! Ehhez a területileg illetékes nemzeti park honlapján találtok segítséget.
• Ha van a településen, vegyétek figyelembe a tanösvény kínálta lehetőségeket!
• Készítsétek el a forgatókönyvet!

Mit akarunk elérni?
A családokban meglé-
vő kollektív ismerete-
ket konkrét, haszno-
sítható cselekvésekbe 
illesztjük.  

Tevékenységek
csoportmunka: pla-
kátkészítés
kreatív írás stb.
tanulói előadások: a 
csoportmunkák bemu-
tatása

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
4 db nyomtatott 
térképvázlat a tele-
pülésről
post it különböző 
színben
A4-es lapok, csoma-
golópapír, színező- és 
íróeszközök
olló, ragasztó, gyurma-
ragasztó
tablet vagy okoste-
lefon 

Mellékletek
2.1 Csoportok fel-
adatai
2.1c: “Aktívak” cso-
port mellékletei
2.1d: “Önkéntesek” 
csoportok táblázat

Variáció

10
perc

45
perc

25
perc



C. csoport: Aktívak
Készítsetek plakátot, amely felhívja a figyelmet és mozgósít egy helyi szervezésű sze-
métszedési akcióra!
• Tájékozódjatok a neten, mikor vannak országos akciók, amikhez csatlakozhattok!
• Alakítsátok át a talált rendezvényt a helyi viszonyokra (ebben segít a 2.1c melléklet/

táblázat)!
• Válasszátok ki a helyi akció színterét!
• Tervezzétek meg a program időbeosztását, elemeit!
• Készítsétek el a plakátot! (minta: 2.1c mellékletben)
• Gondoljatok a résztvevők baleset- és egészségvédelmére!

D. csoport: Önkéntesek
Írjatok levelet az illetékes főépítésznek, és hívjátok fel a figyelmét pusztuló értékek-
re! Lehet ez műemlék, épület, ház stb.
A csoport válasszon ki egy dolgot a táblán lévő  matricáról!
• Miért erre esett a választásotok?
• Tegyetek javaslatot arra, hogy miben és hogyan tudnak a helyi lakosok segíteni!
• Szervezzetek meg egy akciót! (Segít a 2.1d melléklet táblázata.)
• Miért lenne jó a lakosok által végzett önkéntes munka?

Vedd figyelembe!
Az első csoport mérési feladatához a gyerekeknek ismerni kell az atlaszban alkalma-
zott vonalas aránymérték használatát. Ezt a megelőző órák egyikén fel kell eleveníte-
ni, vagy meg kell tanítani. 
A harmadik csoportnál a TeSzedd! akcióra utaltam. Ötödikes korosztálynál érdemes a 
neten keresni egy felhívást, és azt a helyi viszonyokra alakítani. (Pl. 2.1a melléklet) Eh-
hez táblázatot adhatunk segítségnek. (2.1b melléklet) Ebben a mellékletben található 
az Önkéntesek csoport táblázata is.

Az év folyamán előforduló bármely jeles naphoz kapcsolódva összeállíthatunk egy 
hasonló foglalkozást.
Jó képességű csoportok esetén az 1. csoport feladata lehet összetettebb. Terveztes-
sünk velük egy sétát az általuk kiválasztott nevezetességekhez! A térkép segítségével 
mérjék le az útvonal hosszát!

2.2. Csoportmunkák bemutatása      

A csoportok szóvivői elmondják a feladatot, és röviden bemutatják az elkészült mű-
veket.
Az óra végén a faliújságra helyezzük a csoportok munkáit, így mindenki aprólékosab-
ban megnézheti.

Vedd figyelembe!

Variáció

15
perc



2.3. Befejezés

Véletlenszerűen szólítjuk a gyerekeket. A mondatokat egyenként kivetítjük vagy fel-
olvassuk.

Fejezd be a mondatot!
• Arra vagyok a legbüszkébb a lakóhelyemen, hogy…
• Azért ajánlanám másoknak a lakóhelyemet, mert…
• Szerintem a legfontosabb teendőnk lenne, hogy…

Amennyiben az iskolában nincs megfelelő internet, nyomtassunk a netről a csoportok 
munkáját segítő tartalmakat, szerezzünk be prospektusokat.
A helyi sajátosságokat mindig vegyük figyelembe, és azokhoz illesszük a csoportok 
feladatait!
A későbbiekben találjunk módot a megtervezett tevékenységek megvalósítására. 
Szánjunk időt a reflexiókra a megvalósítás kapcsán! Így a fenntarthatóságra nevelés-
ben nagyot lépünk előre.

Országos akcióhoz kapcsolódó, megvalósítható programokat is tervezzünk a gyere-
kekkel. Regisztráljunk ezek honlapjain, így kaphatunk eszközöket (pl. védőkesztyűt, 
zsákokat a hulladéknak és forgatókönyvet is.) A szemét elszállításáról pedig gondos-
kodnak. Vagy csemetét adnak faültetéshez. Cserébe csak fotódokumentációt és jelen-
léti ívet kérnek. 
A program mindig balesetvédelmi oktatással kezdődjön! 
Az önkéntesség a fenntarthatóság egyik fontos pillére. Erre fókuszál a negyedik cso-
port. Fontos, hogy a felnövő generációk számára ez már a köztudatban szereplő dolog 
legyen. Nemcsak költséghatékony, de a bevonódás eredményeként a felelősségválla-
lás a helyiek közös ügyévé válik. Közösségépítésnek is kitűnő!

Felhasznált és ajánlott források
• Jeles zöld napok és információs linkjeik:  http://www.fna.hu/afoldnapja/jelesna-

pok
• Tanári útmutató: http://www.kooperativ.hu/szockomp/3._modullerasok/b2_felke-

szites_a_felnott_szerepekre/8._evfolyam/6_helyi_orom-banat_terkep/tanari_ut-
mutato.pdf

• Településtérkép linkek: ( http://xn--http-4b7a//www.openstreetmap.hu/terkep/a
• Kooperatív tanulási technikák, Juhászné Gáspár Dorottya: http://fejlesztok.hu/ima-

ges/modszerek/kooperativ_technikak.pdf
• A kooperatív módszertan elméleti és gyakorlati alapjai, Dr. Hanák Zsuzsanna:

http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm
• Ablak módszer: http://tanarbazar.blogger.hu/2016/11/23/ablak-modszer

Vedd figyelembe!

Variáció

5
perc
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