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Révészné Sajtos Judit, 
Tugyi Beáta, Tóth Timea Katalin

AZ ÉRZÉSEIM 
HONNAN JÖNNEK?

2X45 PERC

Miről szól a foglalkozás? Saját fejforma sziluettjének montázzsal való kitöltése egy 
kiválasztott koncepció alapján.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT:

0. Előzetes feladatok:
1. tevékenységhez: Előzetes feladatként kiadjuk a tanulóknak, hogy 3 témakörből 

(„dolgok, amiket szeretek”, „dolgok, amik elszomorítanak”, „dolgok, amik felvidí-
tanak”) válasszanak egyet, beszélgessünk ezekről a témákról, milyen események 
vagy tárgyak juthatnak a gyerekek eszébe ezekről az érzelmi tematikákról. Majd 
gyűjtsenek hozzá különböző újságokból képeket, vágják ki otthon, majd hozzák el 
a következő órára. Később ezek felhasználásával összeállítják a saját montázsukat.

2. tevékenységhez: A 15 „tárgyat” megnevező kártyacsomag (2. melléklet) kinyomtatá-
sa annyi példányban, ahány csoport van.

1. tevékenység: Ki vagyok én? – 45 perc
2. tevékenység: Túlélőgyakorlat – 45 perc

1. Ki vagyok én? 
A tevékenység menete: 

1. A feladat megoldásához alakítsunk ki tanulópárokat.
 
2. A feladatunk elején mindenki arcáról – profilból – készül egy sziluettrajz A/3-as rajz-

lapra. Egyikőjük egy szabad falfelülethez áll, elemlámpával megvilágítja saját arcát, 
a társa pedig egy odatartott A/3-as lapon megrajzolja a profil arckép körvonalát.

4. 
foglalkozás

Tantárgyi integrá-
ció: rajz és vizuális 
kultúra, technika és 
tervezés  

Tantervi vonatkozás: 
megfigyelés, kísér-
letezés, tapasztalás; 
Az emberi szervezet 
felépítése, műkö-
dése, a testi-lelki 
egészség

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszer: megfigye-
lés, leírás, összeha-
sonlítás

Anyag, eszköz: 
A/3-as rajzlap, 
ceruza, régi vagy 
reklámújságok, olló, 
ragasztó

Miről szól ez a tanegység?
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3. Készítse el mindenki a saját montázsát régi vagy reklámújságokból kivágott képek 
segítségével, egy már előre kiválasztott koncepció alapján. Ez lehet: „dolgok, ami-
ket szeretek”, „dolgok, amik elszomorítanak”, „dolgok, amik felvidítanak”. 

4. Előzetes feladatként mindenki választott a 3 adott téma közül. Az összegyűjtött 
képek segítségével és a kiosztott anyagok felhasználásával készítse el mindenki a 
saját montázsát. 

5. A tevékenység végén a gyerekekkel közösen értékeljük a munkát. A szempontok: 
részletgazdagság, informativitás, kidolgozottság.

Változat: Két témát is megadhatunk és megfelezhetjük az osztály tanulóit.

2. Túlélőgyakorlat 
Tantárgyi integráció: matematika, magyar nyelv
Tantervi vonatkozás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Természettudományos megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás
Anyag. eszköz: kinyomtatott keretmese és kártyacsomag csoportonként
Miről szól a foglalkozás? Sivatagi kényszerleszállás után a túléléshez szükséges esz-
közök rangsorba állítása.
Cél: kommunikáció fejlesztése, logikai gondolkodás fejlesztése, együttműködés és 
egymásra figyelés

A tevékenység menete: 
• Csoportokat alakítunk
• Kiosztjuk a túlélőgyakorlat keretmeséjét (1. melléklet) és a kártyákat (2. mellék-

let).
• Megbeszéljük a feladatot
• A csoportok megbeszélik a helyzetet és kialakítják a maguk kártyasorrendjét
• Megbeszélés; a kártyák sorrendjének egyeztetése, a csoportok eredménye közötti 

eltérések értelmezése arra való tekintettel, hogy mi segítheti (jobban) a túlélést

Forrás: A túlélőgyakorlat eredetileg az Amerikai Légierő túlélési kézikönyvében szere-
pelt, onnan vette át Kagan a Kooperatív tanulás c. kézikönyvébe. (3. melléklet)

Háttér:
A NASA által ajánlott sorrend – magyarázatokkal: 3. mellékletben szereplő linken 
megtalálható

1. melléklet: A túlélőgyakorlat kerettörténete
2. melléklet: A 15 kimentett tárgyat megnevező kártya
3. melléklet: Kagan – Túlélőgyakorlat (link)


