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A tevékenység rövid leírása: Rövid tájékoztatók készítése a Holdról Lapbook formában.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek alkalmazása, rendszerezése.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben
Tantárgyi kapcsolódás: rajz és vizuális kultúra, technika és tervezés  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Anyag, eszköz: tablet vagy mobiltelefon (csoportonként), A/3 méretű színes műszaki kartonlapok, színes 
ceruzák, zsírkréta, olajpasztell, ragasztó, olló, színes lapok, íróeszköz, színes filctollak, füzet
Időigény: 45 perc

Tugyi Beáta

1. Alakítsunk ki 6 csoportot a gyerekekből!

2. Osszuk szét közöttük véletlenszerűen az alábbi 6 témát.
• A Hold helye és mozgása a Naprendszerben
• A Hold felszíne
• A Hold légköre
• A Hold domborzata
• A holdfázisok
• A Hold mint a művészetek témája

3. Ismertessük a csoportokkal a feladatot:
• Tervezzetek meg egy Lapbook ismertetőt „marslakók” számára a kapott témában! 
• Gyűjtsetek ehhez önállóan információkat a Holdról! Kutassatok az interneten! 
• Készítsétek el a Lapbookot! Ehhez használjátok a kikészített nyersanyagokat és eszközöket!

4. Adjunk szempontokat a Lapbookok elkészítéséhez, amelyek később az elkészült munkák értékelési kri-
tériumai is lesznek. Példák az értékelési szempontokhoz: pontosság, részletgazdagság, informativitás, 
átláthatóság

5. A csoportok mutassák be egymásnak témáikat a Lapbookokkal, beszéljük meg, értékeljük az elkészült 
műveket! 
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Ismertető „marslakóknak” 
a Holdról!
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•  A lapbookmódszer kitűnően alkalmazható ismeretek rendszerezéséhez. A lapbook lényegében egy 
három egyenlő részre hajtott kartonlap, ami így könyvként, ismertetőként is hajtogatható. Az egyes 
„oldalakon” bármilyen technikával dolgozhatnak a gyermekek. Ha még nem készítettek korábban Lap-
bookot a tanulók, gondosan beszéljük át, hogyan osszuk el a helyet a tervezésnél, és milyen „oldalcí-
mek” szerepeljenek! 

•  Lapbook készítése: 
https://gyereketeto.hu/lapbook/lapbook-51-fontos-dolog-egy-csokorban/  
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html (angol nyelvű)

•  Az önálló információszerzés forrása az internet. A kialakított csoportokban 1-1 tabletet vagy saját tele-
fonjukat használják a gyerekek. Nagyon fontos, hogy mi, pedagógusok, kövessük nyomon, és ha szüksé-
ges, segítsük ezt a folyamatot!
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https://gyereketeto.hu/lapbook/lapbook-51-fontos-dolog-egy-csokorban/
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html

