
Óraterv 

Az óra témája: Az osztály szabályrendszerének kialakítása 

Osztály: 24 fős csoport 

Tér elrendezése: Az asztalok kis csoportos munkaformához vannak elrendezve a teremben, 

csoportmunka alatt a gyerekek 6 darab 4 fős csoportban ülnek, munkaállomásokon. A 

bevezetéshez kör alakban is ülhetünk a terem közepén. 

Időke

-ret 

Tevékenység  A tevékenység 

célja 

Munkafo

rma 

Eszkö

zök 

’5 A gyerekek körben ülnek a 

teremben, és kapnak 1-1 figurát. 

Bevezető kérdésként érzéskört 

csinálunk: „Hogyan érzem magam 

jelenleg?” Erre úgy 

válaszolhatnak, hogy a figurájukat 

elhelyezik a középen lévő érzelmi 

kártyák egyikén. Nagyobbaknál ez 

verbálisan is történhet, mindenki 

pár mondatban elmondhatja, 

hogy van, így képet kaphatunk az 

osztály érzelmi állapotáról, 

motiváltságáról is. 

Ráhangol

ódás 

Érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése 

Egész 

csoportos 

kártyák 

érzelme

kkel, 

figurák 

’10 A gyerekek húznak egy-egy 

színkártyát, és ennek megfelelően 

a különböző színű asztalokhoz 

ülnek.  Feladatuk, hogy 

csoportban írjanak olyan 

szabályokat, amik kellenek ahhoz, 

hogy a tanév során jól és 

hatékonyan tudjunk 

együttműködni és –dolgozni a 

közösség. Fontos, hogy ne csak 

tiltások kerüljenek a szabályok 

közé. A tanár ebben a 

tevékenységben a facilitátor 

szerepét tölti be.  

A 

szabályre

ndszer 

előkészíté

se saját 

tapasztala

tok 

felhasznál

ásával 

Kreativitás, 

együttműködés

, 

érdekérvényesít

és fejlesztése 

Csoportm

unka 

színkárt

yák, 

papír, 

íróeszk

öz 

’5 Újra közös körben ülünk, 

melynek a tanár is része. A 

csoportok szóvivőt választanak 

A 

szabályok 

közös 

Megbeszélés, 

mások iránti 

tisztelet, 

Egész 

csoportos 

 



 

 

maguk közül, akik aztán 

megosztják szabályaikat. 

megfogal

mazása 

vitakultúra 

fejlesztése 

’5 A szabályok felkerülnek egy 

közös csomagolópapírra, miután a 

csoport demokratikusan 

megszavazta. Ebben a 

szavazásban a tanár is részt vesz, 

szavazata ugyanúgy egyet ér. 

Lehetőség van még a 

hozzászólásokra, meggyőzésekre, 

a szabály kiegészítésére. 

Szavazás Érvelés 

Szavazás 

Egész 

csoportos 

csomag

olópapí

r, filc 

’15 A csoportok piktogramokat 

rajzolhatnak a szabályokhoz. A 

kész csomagolópapírt kitesszük a 

falra. 

A 

közösen 

elfogadott 

szabályok 

képi 

megjelení

tése 

Finommotoros 

képességek és 

Kreativitás 

fejlesztése 

Csoportm

unka 

Filctolla

k, 

kartono

k, 

gyurma

ragaszt

ó 

’5 Érzéskör: „Hogy érezted magad 

az órán? Mit vársz az idei 

tanévtől?” 

Értékelés, 

visszajelz

és 

Megfogalmazás Egész 

csoportos  

 


