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13. PEREGRIN NYOMÁBAN! –  

NYOMOZÓK ELŐNYBEN 

 

KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGY 

történelem, református hittan 

KAPCSOLÓDÓ ÉVFOLYAM 

5-8. évfolyam 

RÖVID LEÍRÁS 

A tervezet célja, hogy a tanulók még jobban elmélyedjenek a Peregrin - Az elveszett adatok 

nyomában című vetélkedőben: maguk is köpenyt vesznek, kezükbe kapják a nagyítót, és nyomok 

gyűjtésébe kezdenek: játékos formában.  

A tervezet célja továbbá a részképességek és kompetenciák fejlesztése: 

 Vizuális és auditív részképesség 

 Lényegkiemelési képesség 

 Adatelemző kompetencia 

A foglalkozás során a pedagógus egy egyszerű történebe ágyazott adatgyűjtési (nyomozói) versenyt 

készít: a speciális feladatlap kérdéseire csak a Peregrinben találhatják meg a tanulók a választ: ezzel 

ösztönözve őket a többszöri újrajátszásra, a Peregrinben megismert tények elmélyítésére.  

JAVASLAT: 

A pedagógus bizonyos speciális tárgyak, jelek, szövegek megkeresését jelölje ki tanulóinak, így a 

diákoknak tényleg meg kell találnia őket – a játékon belül. 

ESZKÖZIGÉNY 

 Szélessávú internetkapcsolat, számítógép (laptop, táblagép, okostelefon), 

 speciális nyomozólap, íróeszköz (Word dokumentum és MS Word). 
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Javaslat az ötlet megvalósítására 
 

Időtartam 

(perc) 

Cél Tevékenységek Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Variáció 1 DIGITÁLIS ÓRA 

Előzetes 

feladat 

A tanulók 

megismerik a 

szoftvert. 

A tanulók a pedagógus 

segítségével regisztrálnak 

a Peregrin – Az elveszett 

adatok nyomában c. 

online játék oldalára 

https://peregrin.reftantar.

hu/ 

Frontális 

osztálymunka, 

önálló 

munkavégzés 

Tanulók 

számának 

megfelelő 

PC/laptop/ 

okoseszköz. 

Vetítő, laptop 

- A diákok és a 

pedagógus belépnek a 

Peregrin oldalára és 

elvégzik az ingyenes 

regisztrációt. 

 

Előzetes 

feladat 

A tanulók 

digitálisan 

bepillantanak a 

magyar 

református 

oktatási 

intézmények 

múltjába. 

A tanulók ismerkednek a 

játékkal, elvégeznek 

benne feladatokat.  

Önálló munka Tanulók 

számának 

megfelelő 

PC/laptop/ 

okoseszköz. 

Vetítő, laptop 

- A diákok és a 

pedagógus belépnek a 

Peregrin oldalán, majd 

megoldják a 

feladatokat 

helyszínenként. 

 

Előzetes 

feladat 

Elkészül a 

feladatlap. 

A pedagógus elkészíti a 

nyomrögzítő lapot: ezen 

képeket, tárgyakat, 

szövegeket helyezhet el, 

amelyeket a Peregrinből 

keres ki.  

JAVASLAT: ne csak az 

ismeret jellegű 

információkból 

válasszunk, hanem akár 

Pedagógusi 

előkészítő 

munka 

Pc/laptop/ 

okoseszköz 

MS word 

Internet 

- Ezt elkészítheti QUIZ-

ként a MS Forms, 

vagy a Google űrlapok 

segítségével is. De 

használható MS Word 

dokumentum is. 

https://peregrin.reftantar.hu/
https://peregrin.reftantar.hu/


3 
 

egy-egy kép részletére is 

– a lényeg, hogy kutatni 

kelljen utána! 

5 perc A tanulók 

megismerik a 

verseny/játék 

szabályait. 

A tanulók közösen 

áttekintik a pedagógussal 

a nyomozólapot.  

A pedagógus tájékoztatja 

a tanulókat, hogy a 

feladat időre megy és 

verseny! 

Frontális 

osztálymunka 

Pc/laptop/ 

okoseszköz 

vetítési lehetőség 

word 

dokumentum, v. 

nyomtatott lap és 

íróeszköz 

 ONLINE KURZUS: a 

pedagógus ismerteti a 

feladatot, bemutatja a 

nyomozólapot. 

Ismerteti a verseny 

részleteit 

(leggyorsabb, 

legpontosabb tanuló 

nyer stb.) 

35 perc Lezajlik a 

nyomozás, a 

nyomok 

rögzítése. 

A tanulók megkapják a 

feladatlapot, majd 

végrehajtják a 

Peregrinben a 

nyomozást. 

Aki kész, beadja a lapot 

ellenőrzésre. 

önálló munka Pc/laptop/ 

okoseszköz 

word 

dokumentum, v. 

nyomtatott lap és 

íróeszköz 

 FELADAT 1: Ez a FŐ 

feladat. A tanulók 

letöltik a feladatlapot, 

azt kitöltik a Peregrin 

alapján, majd beadják 

ÉRTÉKELÉSRE. 

A pedagógus értékel, 

és megállapítja a 

verseny 

végeredményét. 

5 perc Megszületik a 

végeredmény, a 

pedagógus 

értékel és zárja a 

foglalkozást. 

Eredményhirdetés, díjak 

kiosztása. 

frontális 

osztálymunka 

kitöltött 

nyomozólapok 

 ONLINE KURZUS: 

Eredményhirdetés, 

digitális „díjak” 

kiosztása.  

 


