SZAKMAI BESZÁMOLÓ – 2019.04.08.-2019.04.12.
A tantárgyi fejlesztés heti foglalkozásának elején a gyerekek emberi tulajdonságokról (külső, belső,
emberi érzésekről beszélgettek, majd ezzel kapcsolatban egy rejtvényt oldottak meg, melynek
megfejtése a SZTEREOTÍPIA kifejezés volt. A diákok közül sokan nem ismerték ennek a szónak a
magyar kifejezését. (előítélet). A fogalom magyarázata után a gyerekek több példát mondtak a
mindennapi életükből sztereotípiákra, sztereotíp helyzetekre vonatkozóan.

A tematikus fejlesztés heti foglalkozásához kapcsolódóan az előítéletek leküzdésének módjairól
beszélgetőkör keretében mondták el a gyerekek a véleményüket. Az „Előítéletek leküzdése” témával
kapcsolatban Activity játékot játszottak. Ezután a gyerekek csoportokban néhány fogalmat,
kifejezést, szót írtak egy - egy kis lapra, majd ezeket a szavakat kellett elmutogatniuk, kőrül írniuk
és lerajzolniuk az Activity játék szabályai szerint.
A foglalkozás további részében az előítéletekről, bizalmatlanságról átterelték a szót a bizalomra.
Megbeszélték ennek fontosságát, illetve azt is, hogy mikor alakul ki a bizalom két ember között. Az
óra második felében bizalom játékot játszottak a gyerekek. Többen is felálltak egymás mögé
vállfogással, majd a hátulsó tanuló kivételével mindenki becsukta a szemét. Akadálypályán kellett
végighaladni a hátulsó diák irányításával, aki az előtte álló vállának apró ütögetésével adta meg az
aktuális irányt. A többieknek tovább kellett adni a jelet az első tanulóhoz, aki irányt változtatott a
jeleknek megfelelően.
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Végül körbe álltak és „Keresd meg a kaput” játékkal zárták a foglalkozást. A gyerekek nagyon jól
szórakoztak a játékok közben.
Az angol foglalkozás Föld körüli utazásának következő állomása Dél-Afrika volt. A foglalkozás
elején megbeszélték az elhelyezkedését és a tévhiteket az országgal kapcsolatban, hogy nem csak
feketebőrű lakosai vannak, illetve nem sok a sivatag ezen a részén Afrikának.

PPT bemutató segítségével ismerkedtek meg a gyerekek az ország legfontosabb tudnivalóival. A
tanulók érdeklődve hallgatták és ismerték meg a földrajzi és kulturális tényanyagot. A ppt-t követően
a tanulók egy Dél-Afrikát bemutató képes tájékoztató anyagot dolgoztak fel, majd egy rövid
természetfilm mutatta be számukra az ország legjelentősebb és legvonzóbb turisztikai látnivalóit. A
foglalkozás végén egy mini szórólapot készítettek, amiben összefoglalták a Dél Afrikáról tanultakat
és kiemelték a szépségeket, érdekességeket, hogy mások is kedvet kaphassanak ellátogatni erre a
csodás országba.
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