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Jó böngészést! 
 

K. L.  
 
 
 
 
Katedra 

 
A problémamegoldó képesség fejlesztése  

az iskolában 

Az Alkalmazott didaktika szakkollégium 2008-2009. évi kutatásai 
(Folytatás előző lapszámunkból) 

 
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni egy olyan tevékenységet, amelynek során 

mind értékelés, mind fejlesztés megvalósult az ötödik általános iskolai osztályba járó ta-
nulókkal. 

A tevékenység mozzanatai 
− Az ülésrend kialakítása (U alakban, egymástól megfelelő távolságra, de mindezt 

úgy beállítva mint egy, a játékhoz szükséges feltételt, nem pedig úgy, hogy azért 
kell elülniük, mert egyébként csintalankodnának) 

− A tevékenységre való ráhangolás relaxációs gyakorlattal. A gyakorlat lépései: 
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− megfelelő relaxációs helyzet felvétele: 
− a szem becsukása: ,,Most behunyjuk a szemünket, kényelmesen elhelyez-

kedünk, csak magunkra figyelünk, és elképzeljük , hogy egy nagyon szép 
napsütéses mezőn sétálunk…” 

− elcsendesedünk, nyugodtak leszünk, csak magunkra figyelünk 
− elnehezedik a jobb karunk (megismétlem a formulát) 
− most a jobb karunk nehéz 
− elnehezedik a bal karunk 
− most a bal karunk nehéz 
− most már teljesen nyugodt vagyok 
− nagyot nyújtózkodom 
− mély levegőt veszek, nagyot sóhajtok 
− kinyitom a szemem 

− az elmúlt tevékenység első két feladatának újraoldása a feleletválasztásos 
személyreszóló feladatok segítségével (táblázat) 

− a történet felolvasása (A beszélő medve-téma: barátság) 
− a történet feldolgozása ugyancsak feladatválasztásos kérdések révén (ld. a mellé-

kelt táblázatban levő válaszok, illetve az ehhez kapcsolódó kérdések- a kérdése-
ket mindig külön felolvassuk, ha kell többször is, épp azért, hogy ezáltal is figyel-
jenek)  

− mozgásgyakorlat (és azért nem játék, mert akkor megint nehezen tudnánk rá-
hangolni őket az újabb tevékenységre) Gumilabda (álló helyzet, test mellett sza-
badon lengő kar, zárt lábak → ugrás 8-10-szer fel- és vissza 

− szövegértési gyakorlatok: 
− a szöveg (jelentés) megértése 
− humor érzékelése 
− képes beszéd (analógia) 
− lényeglátás, azaz az alapgondolat kiválasztása 

− hangulat-levezetés játékkal:  
 
 
Távolságbecslési gyakorlat (A csoport lassan, körben jár, majd a kört fellazítva szabad 

mozgásirányt választ. Tapsra megállunk. Ezután lehunyt szemmel ki-ki megmondja, 
hogy a többiek milyen távolságra vannak  tőle.) 

 

Kérdések A beszélő medve történethez: 
1. Hová indult a két barát? (vadászni, sétálni, halászni) 
2. Mire vadásztak? (nyúl, jávorszarvas, medve) 
3. Hol vadásztak? (hegyekben, Kanada táján, mezőn) 
4. Miért ijedtek meg a medvétől? (mert: hatalmas volt, üvöltött, még sosem lát-

tak) 
5. Milyen volt a táj? (hideg ⁄ havas, zajos, meleg) 
6. Mi történt, amikor meglátták a medvét? (megálltak, elszaladtak, továbbmen-

tek) 
7. Mit tett az a szereplő, aki fára mászott? (segített, cserbenhagyta, megmentette) 
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8. Mit tett a medve a földön fekvő fiúval? (megtámadta, megszimatolta, figye-
lembe se vette) 

9. Mit súghatott volna a medve? (Az igazi barát veszélyben sem hagy el, A bará-
tainkra mindig számíthatunk, Barátokra mindig szükségünk van.) 

10. Miről szólt a történet? (vadászatról, barátságról, kirándulásról) 
 

Kérdések a szövegértési gyakorlatokhoz 
− Figyelj a következő mondatra, majd válaszd ki azt a megoldást, amelyik nem 

ugyanazt jelenti, mint a felolvasott mondat! 
A mondat: Felnőttként is jobban szerette az őszt, mint a többi évszakot. 
A) Nemcsak gyermekként szerette legjobban az őszt, hanem felnőttként is. 
B) Gyermekként az őszt szerette leginkább, felnőttkorában szintén. 
C) Mint általában a felnőttek, az őszt szerette legjobban 
 
 
− Figyelj a következő viccre! Válaszd ki azt a választ, amelyik a poént tartalmazza! 
 
A csigagyerek könyörög az anyukájának: – Anyuci, hadd szaladjak át a síneken!  
A) – Te csak ne szaladgálj, maradj mellettem! 
B) – Most nem lehet, Villámka, mert öt óra múlva jön egy vonat. 
C) – Ne viccelj, felfelé nem tudsz még kapaszkodni! 
 
 
− A lapon lévő mondatok közül melyik jelentése azonos a felolvasott mondatéval?  
A mondat: Ha valaki mindenáron szellemes akar lenni, könnyen elveti a sulykot. 
A) Aki fél a szellemektől, nehezékekkel védekezik. 
B) Nem ajánlatos mások rovására tréfálkozni. 
C) Mikor valaki nagyon erőlködik, hogy másokat megnevettessen, túlzásokba eshet. 
 
 
− Hallgasd meg figyelmesen az alábbi szöveget! 
A szöveg: A régi korok emberei falvaikat, városaikat, gabonatábláikat, betakarított termésüket 

éjjel és nappal tűzőrökkel vigyáztatták. A falusi, városi tűzőrök nappal és éjszaka is ügyeltek. A 
templomtoronyból vagy a külön erre a célra épített tűztoronyból lesték az alvó házakat. Ha valahol 
felröppenni látták a „vörös kakast”, félrevert harangokkal, vasdarabok kongatásával riasztották a 
lakókat, és zászlóval jelezték, milyen irányban van a tűz. 

Melyik mondat fejezi ki a szöveg legfontosabb gondolatát?  
A) A tűzőrök félreverték a harangot, ha valahol tűz volt. 
B) Régen éjjel-nappal tűzőrök őrködtek, s jelezték, ha tűz ütött ki valahol. 
C) A tűzőrök magas templomtoronyból vagy tűztoronyból figyelték a vidéket. 

 
Adorjáni Ildikó, Homonnai Judit, 

Horváth Linda, Kovács Melinda, Pál Boglárka  
szakkollégista egyetemi hallgatók 

Vezető tanár: Kovács Zoltán 


