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Kihívások

tehetetlenség? sikeres 

alkalmazkodás?



Online oktatásra való áttérés

újratervezés

szemléletváltás

digitális 

felzárkózás



Olvasóprojektek

háromfős csoportokban párban

jamboard
google 

dia
lapbook



Pozitívumok
együtt 

töltött idő

önkorrekció

jó hangulat

véleménykülönbségek 

ütközése
barátságok 

elmélyülése

több 

nézőpont



Jó a cím?

érvek
ellenérvek

javaslatok

kritikai 

magatartás



Történetpiramis

a történet 

lényegi 

elemeinek 

strukturálása

megadott 

vezérelv





























Stanley

Kitartó, Bátor.

Ás, segít, gondoskodik.

Magára vállalja a csínytevést.

Szerencsés.

(L. Sachar: Stanley, a szerencse fia)

Selyem

Egyszerű, letisztult

Utazás, vevés, eladás

Szerelem, magány, barátság, vágyódás

Önfeláldozás

(Baricco: Selyem)

Levél

Izgalmas, kalandos

Szórakoztat, leköt, elgondolkodtat

Tetszik a történet kalandos lezajlása

Titokzatos.

(Tonke Dragt: Levél a királynak)

Tiuri

Bátor, segítőkész

Védelmez, harcol, kézbesít

Ügyesen tud titkot tartani

Lovag.

(Tonke Dragt: Levél a királynak)



Apolka

Szerény, ártatlan.

Szeret, fél és törődik.

Ápolja a beteg grófot.

Jószívű.

(Mikszáth Kálmán: 

Beszterce ostroma)

Csikósbojtár

Becsületes, furfangos.

Átgondol, segít, harcol.

Tiszteletreméltó jelleme van neki.

Győztes.

(Jókai Mór: Sárga rózsa)

Mari 

Gyönyörű, naiv 

Táncol, szenved, kételkedik 

Szerelem, félelem, bánat, szeretet 

Kisasszony

(Mikszáth Kálmán: Noszty fiú 

esete Tóth Marival)

Laci

Mintadiák, csalódott.

Megszökik, hazudozik, titkolózik.

Megvédte a tanító feleségét.

Ráeszmélés.

(Móricz Zsigmond: Isten háta 

mögött)

Kopjáss

Gondterhelt, Naiv 

Segít, Alkalmazkodik, Cselekedik 

Tisztelet, Együttérzés,Félelem, Büszkeség 

Sors 

(Mikszáth Kálmán: Rokonok)



Ábel

Bátor, humoros

Pásztorkodik, felfedez, barátkozik

Félelemből, boldogság - magányból, szabadság

Tanulság

(Tamási Áron: Ábel)

Anna

Tanácstalan, lázadó

Utál, szeret, kitart

Nem hagyja el bátorsága.

Érték

(Gurubi Ágnes: Szív utca)

János

Mogorva, szótlan

Hazudik, megcsal, bujkál

A feleségével nem foglalkozik

Gerinctelen.

(Polcz Alaine: Asszony a fronton)

Endre

Sárosi,ideges

Házasodni készül, 

újságíró

Hazugságban éli a mindennapjait

Szegény.
(Mikszáth Kálmán: Gavallérok)

































Videoklipek

http://drive.google.com/file/d/1xuTFK5vrbYZ_VWHUg2UAwAi064MrrX0H/view
http://drive.google.com/file/d/1HmgZWr7F8Kh5JMgegVpLLAkYkzUsqyEl/view
http://drive.google.com/file/d/1nwR9fqcGQxoQasZug4oso2hzW-2w5ngR/view
http://drive.google.com/file/d/1RtiqZ_KzJcBIh3yMzuvelAhpRZCxpFmI/view
http://drive.google.com/file/d/1OCuB5M5leICF_GedWRbza2w3cXhvdI3N/view
http://drive.google.com/file/d/1XHrHxFd32etTf7eIWwKwNdZygKabEjWc/view


Lapbookok

http://www.youtube.com/watch?v=01VzEFWlkjI


Reflexiós munkanapló

Miben fejlődtem, amíg 

készítettem a feladatokat?  

Miért fontosak a 

tevékenységeim a tanulás 

szempontjából? 

Miben tudnak segíteni az egyes 

megoldásaim a többieknek? 

a tanulási 

folyamat 

átgondolása
tanulságok 

megfogalmazása



élményszerű 

feladatok “feldobták 

a könyvet”

közelebb 

vittek a 

megértéshez
önismereti 

utazás

életvezetési 

tanácsok



“A mű bátrabbá tett az élettel szemben, magabiztosabb 

vagyok a jövőmmel kapcsolatban, és nem aggódom, tudom, 

hogy bármi lesz, rendben leszek, csak meg kell tartanom a 

lelkemben a békét és a belső boldogságom. A megbocsátás 

nagyon fontos az ember életében, erre világított rá a könyv 

a leginkább. Megbocsátással nem az ellenségeimnek, 

hanem magamnak bocsátok meg, amely feloldja a saját 

börtönöm. Ez a könyv tökéletes volt számomra, segít a 

gondolkodásomban, segít megérteni, hogy igenis 

törekednünk kell. Nagyon jó volt vele dolgozni. Élvezetes 

volt az olvasás is. A feladatok közül néhány viszonylag 

könnyedén ment, néhány kissé megfogott bennünket, de úgy 

érzem, Nórával sikerült a lehető legtöbbet kihoznunk 

belőlük. Élveztem az együttműködést, remek szinkron 

alakult ki köztünk a végére. Nagyon sok mondanivalót 

hordoz a könyv, remélem sikerül néhányat átadnunk belőle 

ezzel a feladatsorral.” V.K.

“Megtanultam, hogy egy helyzet mindig 

lehet rossz is meg jó is, csak rajtunk áll, 

hogy melyik oldalát vesszük észre. A 

feladatok készítése közben ezek a 

gondolatok csak még jobban rögzültek 

bennem. Szerintem ez a könyv nagyon 

fontos volt a tanulásom szempontjából, 

hiszen jelenleg rengeteg olyan dolog 

van az életemben, ami kihívás 

számomra, de a könyvnek hála teljesen 

másképp tudom ezeket megélni.” M.N)



fejlődött

szövegalkotásunk

önkifejezésünk

helyesírásunk

együttműködésünk kreativitásunk

szövegértésünk

fantáziánk rugalmasságunk önbizalmunk



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


