SZAKMAI BESZÁMOLÓ – 2019.04.15.-2019.04.19.
A tantárgyi foglalkozás heti témája a „Te választasz” című modul volt. A témára hangolódva a
gyerekek Lázár Ervin Vacskamati barátsága című történetét hallhatták, mely egy döntési helyzetről
és annak következményeiről szól. Azt, hogy szerintük mi lehet a mese vége, a gyerekeknek
párokban kellett kitalálniuk és leírniuk. Minden páros felolvasta az általuk megírt befejezést, majd
meghallgatták a történet eredeti végét. Végül megbeszélték, hogy szerintük melyik páros
elképzelése állt a legközelebb az eredetihez. Ezután a döntéseink nehézségeiről és fontosságáról
beszélgettek. Ezután a gyerekeknek olyan példákat kellett gyűjteniük, amelyekben ők dönthetnek,
és olyanokat is, amelyekben még nem.

A tematikus foglalkozás témája a „Döntéseink jelentősége” volt, ahol a gyerekek csoportokban
dolgoztak. Mindegyik csoport kapott egy-egy döntési helyzettel kapcsolatos feladatot: gyűjtsenek
össze olyan tényezőket, melyek a legfontosabbak számukra egy barátságban, a családban, az
iskolában, vagy egy születésnapi buli megszervezésében, hogy ezek milyen döntési helyzeteket
szülhetnek, mi számítana jó, illetve rossz döntésnek. Miután minden csoport elkészült, mindenki
bemutatta a munkáját, amelyet a többiek kiegészíthettek, megvitathattak.
Az angol foglalkozáson ezen a héten Új-Zélandra látogattak el képzeletben a gyerekek videó
segítségével. Felelevenítették, amit Ausztráliáról megismertek. Mivel két közeli országról van szó,
rájöttek a tanulók, hogy sok közös van a két országban – éghajlat, másik féltekén helyezkedik el, itt
is angol a fő nyelv, valamint itt is megfigyelhető a királynő hatása. Egy ismertető videó segítségével
feltárult előttünk az ország szépsége, kultúrája, étkezési szokásai és a csodás
lehetőségek, amik az ide látogatókat várhatják.
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A legmeghökkentőbb információnak a szélsőséges éghajlati különbséget tartották a gyerekek,
ugyanis a tengerparton az egyik felében az országnak trópusi meleg idő van, míg a hegyekben téli
fagyok és hó található. Aki ide szeretne látogatni, annak minden időjárásra fel kell készülnie. A
foglalkozás végén egy szórólapon végig nézték a legjelentősebb információkat ismét az országról.
Felfedezték, hogy a „Gyűrűk Ura-béli” hobbitok itt élnek, és a filmet is itt forgatták.
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