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A tantárgyi fejlesztés heti foglalkozásán továbbra is az önismeret és mások megismerésének
fejlesztése

volt

a

cél.

A tanulók csoportokban ültek, előttük képek voltak elhelyezve tematikus csoportokban. A játék
irányítója feltette a kérdést egy-egy képcsoporthoz kapcsolódva: Mi lennél, ha virág / állat / szín /
bútor / étel / ital stb. lennél? A tanulók kiválasztottak egy képet az adott csoportból, és annak
segítségével mutatták be magukat, valamilyen tulajdonságra utalva. Pl. így: „Ibolya lennék, mert az
ibolya szerény virág”. A gyakorlat addig tartott, míg mindenkire több körben is sort került, illetve amíg
a tanulóknak kedvük volt hozzá. Végül megbeszélés következett.
A játék célja az önismeret és mások megismerésének fejlesztése volt.

A tematikus foglalkozás célja a csoportérzés erősítése, együttműködés, egymásra figyelés
fejlesztése, saját élményekre való megfelelő reflektálás. Ezt a feladatot most a Szigetek című
játékkal oldottuk meg. Különböző nagyságú papírokat helyeztünk el a padlón – ezek voltak a
szigetek a tengerben. Zenét kapcsoltunk, a tanulók pedig sétálgattak a papírok között. Amikor leállt
a zene, mindenkinek rá kellett lépnie legalább az egyik lábával egy szigetre. Amikor újra indult a
zene, felvettem a földről az egyik papírt, s így már eggyel kevesebb lett a szárazföld. Ezt addig
ismételtük, amíg már csak egy (a legnagyobb) sziget maradt meg, és azon kellett mindenkinek
menedéket találnia, egymást megtartva. A játékot követően megbeszéltük az élményeket: Könnyű
vagy nehéz volt-e helyet találni? Segítették-e egymást a játék során? ……
Nagyon jól szórakoztak közben a gyerekek.
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A hónap harmadik angol foglalkozásán az ételekkel foglalkoztak a gyerekek, a magyaros és magyar
eredetű ételek témakört dolgozták fel. Készült kedvenc magyar ételem lista angolul. A foglalkozás
zárásaként megnéztek egy videófilmet arról, hogy milyen az, amikor a külföldiek kóstolnak magyar
ételeket és mennyire nehéz számukra kiejteni a magyar neveket. Az is kiderült a látottakból, hogy
minden ételkóstoló szereplő a saját nemzetének ételeivel próbált hasonlóságot találni és a
hasonlóság alapján szimpatizálni a furcsa nevű magyar ételekkel.
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