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5.c, 8.b, 7b, 8.a 

Csodapatika 
(Tanulásmódszertan foglalkozás) 

Időtartam:  

- 45 perc 

Eszközök:  

- Lázár Ervin: A csodapatika című meséje nyomtatva vagy interneten. (Esetleg hanganyagon: 

https://www.youtube.com/watch?v=X-8EZoIG6N0  - ehhez laptop, internet, hangszóró) 

- Lapok a tulajdonságok feljegyzéséhez, írószer mindenkinek. 

- Plüss állat.  

Célok, feladatok, fő tevékenységek, módszerek:  

- Cél: önismeret, érzelmi intelligencia fejlesztése:  

o Ismeretek: lelki tulajdonságok azonosítása, megnevezése (a tulajdonságok 

differenciálása, a megnevezések értelmezése) 

o Készség: önmegfigyelés, tudatosítás - saját fejlesztendő tulajdonságok azonosítása, 

megnevezése; 

- Cél: tanulásmódszertani készségek fejlesztése  

o Emlékezet:  

 Ismeret: az asszociáció és a képzelet használata a megjegyzés során 

 Készség: az asszociáció használata. Kapcsolás (ismert dologhoz, a tulajdonság 

konkrét személyhez kapcsolása, a tulajdonságra jellemző viselkedés 

elképzelése) 

o Szövegértés: hallott szöveg megértése. A felolvasott mese elképzelése, átélése. 

Ismeretlen kifejezések esetén lehetséges eljárások gyakorlása, tudatosítása: 

megkérdezés, figyelmen kívül hagyás (ha így is érthető a szöveg), szó jelentésének, 

szinonimáinak kikeresése 

o A figyelem tudatos irányítása: a szöveg hallgatása előtt a zavaró ingerek 

kiküszöbölése (pl. figyelem elvonására alkalmas tárgyak elrakása, a szöveg hallgatása 

közben: semleges helyre nézés, csukott szemmel hallgatás.  

 

A foglalkozás menete, tevékenységei:  
 

1. Tulajdonságkör 
 

5-10 perc  

Körben állunk. A tanár ismerteti a feladatot: A kezdő játékos egy társának dobja a plüss figurát, 

miközben megnevez egy lelki, viselkedést, magatartást jellemző kifejezést, tulajdonságot. Pl. kedve, 

szomorú, bőbeszédű, hallgatag. Megbeszéljük, hogy nem külső tulajdonságokat kell mondani, ha 

https://www.youtube.com/watch?v=X-8EZoIG6N0


valaki nem tudja egy szóval megnevezni, akkor körül írhatja. Pl. sokat beszél (beszédes, szószátyár, 

cserfes stb. helyett). Aki már dobott, karba teszi a kezét, hogy lássuk. Próbáljunk figyelni, kétszer 

ugyanaz a szó vagy kifejezés ne ismétlődjön! Az első körben nem kell, hogy arra a személyre legyen 

jellemző a tulajdonság, akinek dobjuk a plüsst.  

A tanár figyelje meg, hogy milyen arányban hangzanak el egyértelműen negatív tulajdonságok. A kör 

után tegye fel a kezét, aki úgy érzi hogy negatív tulajdonságot mondott. Lehet hogy megjelenik, hogy 

egy tulajdonság lehet pozitív és negatív is – ezt beszéljük meg röviden. Ha valaki nem érti a 

tulajdonságot kifejező szó jelentését, az kérdezzen rá, tisztázzuk beszéljük meg! (Tisztázásra 

szoktatás.)  

Ha kisebb a létszám, mehet még egy kör 

Plüssök dobása, aki dob, mond egy lelki, viselkedésbeli jellemzőt tulajdonságot. Aki már mondott, 

karba teszi a kezét. Olyat kell mondani, amit más még nem mondott. Minél többet meg kell jegyezni. 

(emlékezet fejlesztése).  

 

Tulajdonságlista 
5-10 perc 

a) Kisebb létszámú csoport (10-12 fő) esetén lesz idő a Tulajdonságok listájának áttekintésére, 

nagyobbaknál és/vagy nagyobb létszám esetén ez elmaradhat. (Tulajdonságok listája az interneten 

több is található. A keresés módszerének gyakoroltatása – tanm. foglalkozáson.) Vetítsük ki (vagy 

minden tanulónak kiosztjuk lapon) a tulajdonságlistát. Lehet külön a pozitív és a negatív listát. 

Soroljunk fel ezek közül néhányat, szükség esetén magyarázattal. Tanulásmódszertan foglalkozáson: 

internet használata ismeretlen kifejezések jelentésének, szinonimáinak kikeresésére. Maguk a 

tanulók is kereshetik önállóan vagy párokban, csoportban.  

Tanulásmódszertan foglalkozáson: ismeretlen szó meghatározása – a módszerek tudatosítása. 

b) Az előbb elhangzottakból/olvasottakból írjanak le 10 szót írjanak le (felidézés). Ha nem tudnak, 

saját maguk egészítsék ki.  

Tanulásmódszertan: felidézés – gondoljanak egy ismert személyre, annak tulajdonságaira, ne csupán 

az előbbi felsorolásra!  

 

 

Csodapatika 
Forrás: Varázsszem (AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc, 2006., 60. oldal) 

Lázár Ervin meséje: A csodapatika. A mese meghallgatása,  

A mese meghallgatása.  

Tanulásmódszertan feladatként: a hallott szöveg megértését segíti: az elképzelés, a fantázia 

használata. Képzeljék el a mese történetét, lássák maguk előtt a szereplőket! Ha valamit nem értenek 

és ez zavarja a megértést (pl. nem hallották jól, nem ismerik a), kérdezzenek, tisztázzák! 

A mesélésben vagy mese meghallgatásában megállunk, amikor/amielőtt ahhoz a részhez érünk, hogy 

mindenkinek magának kell kérnie a gyógyszert.  



A megállításkor feladat: mire kérnél az osztályból másnak gyógyszert a csodapatikában? – írásban egy 

lapra írják le. „Másnak: …..” (Lehetőségek: a mondatkezdést táblára írjuk, kivetítjük vagy feladatlapon 

adjuk.) 

Folytatjuk (befejezzük) a mesét. Ha a végére érünk, újabb írásbeli feladat: Milyen lelki problémára 

kérnél magadnak gyógyszert? A lapra írják le! 

 

Megbeszélés:  

- aki szeretné, ismertesse, mire kérne másoknak? – név említése nélkül.  

- majd mire kérnél magadnak – aki akarja, elmondhatja.  

- A lapokat berakják a saját portfolióba.  

 

 


