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Módszerkocka© 

Módszerkocka a tanulás új megközelítésmódját nyújtja, mely az 

óvodáskori játéktól indulva az élethosszig tartó tanulás alappillére lesz.  

 

A Módszerkocka így a metatanulás, a tanulás tanulásának 

kezdő lépéseitől, a gondolkodás értékének és az alkotás 

élményének letéteményesévé válik.  

 

A Módszerkocka tanulási és gondolkodási stratégiák kialakítását teszi 

lehetővé, miközben a kézírás, a grafikus tevékenység megkívánta pszichikus 

pályák kiépítésével a begyakorlott technikák készséggé, automatizmussá 

válnak. A Módszerkocka mindennapi gyakorlatba való beépítése által így 

észrevétlenül válik a tanulás kényszerből, kelletlen kötelességből érdekes, 

kreatív játékká. 

 

Gyerekjáték a tanulás könyvünk a Módszerkocka elméleti kérdéseit 

mutatja be, így a tanulás fonákjait, a motivációt és a kudarckezelést veszi 

górcső alá, miközben rávilágít, hogy éppoly triviális az 

információfeldolgozás- és rendszerezés metódusa, mint a lekváros bukta 

elkészítése. Aki nem tudott eddig buktát sütni, még azt is megtanulja! 

Reform-bio-klasszikus formában egyaránt! A használatának alapelvein 

kívül rövid kitekintés erejéig néhány példát bemutatunk az alkalmazás 

újszerű lehetőségeire, ennek kapcsán pedig magát a kreativitás kérdéskörét 

is új megvilágításba helyezve. Válaszokat keresünk arra is, hogy ha nem 

megy a tanulás, vagy ha éppen túl jól menne, mit lehet tenni, hogyan 

segítheti a tanulási zavar címkés, vagy a tehetsége kibontakoztatásában 

toporgó gyermeket a Módszerkocka a gondolkodó, alkotó, produktív, 

élethosszig játékosan tanuló felnőtté válásban.  

A CD-n található gyakorlatok a különböző módszerekhez nyújtanak 

gyakorlati segítséget, valamint bevezetnek a lapbook készítésének 

rejtelmeibe.  
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 Mit ad az óvodai foglalkozásokhoz? 

 

A Módszerkocka az óvodai foglalkozások során is használható, 

tanuláselőkészítő szereppel bír. Az óvodai tudásszomj, a belső motiváció 

megőrizhetővé válik, az ösztönös tanulási késztetés „átmenthető” ezáltal az 

iskolai gyakorlatba. A gyerek, aki képes a különböző módszereket tudatosan 

használni,  könnyebben veszi az akadályokat az iskolai változások közepette.  

 

A megfelelő felkészülés az iskolai sikerek megalapozásának 

legbiztosabb módja. 

 

Az óvodapedagógus a szülővel együttműködve egy életre szóló 

lehetőséget biztosít a gyermeknek, ha az iskola kapuit átlépve képessé válik 

a belső motiváció megőrzésére, azaz biztos módszerekkel rendelkezik a világ 

megismerésére, az információk rendszerezésére, a tudás beépítésére.  

 

A Módszerkocka óvodai alkalmazása lehetővé teszi a tanulás 

élményének megőrzését. Ezt támogatandó már az óvodában elsajátítható a 

lapbook készítése, mely az alkotó tanulás élményét nyújtja a világra nyitott, 

alkotni vágyó, magukat és valódi képességeiket megmutatni akaró 

ovisoknak. A lapbook elkészítése egy projekt megvalósítása, ami előkészíti 

az iskolai kooperatív tanulást, és megteremti az otthoni önálló tanulás 

kialakulásának lehetőségét.  

 

A Módszerkocka és Lapbook óvodai alkalmazása fejleszti a 

finommotorikát, a gondolkodást, a kreativitást, a 

kommunikációs készségeket, a szociális kompetenciát. 

 

A  ajánlásával. 
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 Hogyan használjuk? 

 

 

1. Készítsük el a gyerekeknek a Módszerkocka szimbólumainak képeit nagy 

méretben! 

 

 

 

                 

 

 

2. Helyezzük el ezeket a csoportszoba jól látható helyére! 

 

 

3. Ismertesse meg a gyerekeket a Módszerkocka gyakorlataival, amelyek 

által megismerik a gyerekek a tudásszerzés lehetőségeit, az ismeretek 

feldolgozásának módjait. 

 

4. A későbbiekben bármilyen foglalkozás alkalmával hívjuk fel a gyerekek 

figyelmét, éppen milyen módszert használtunk.  

 

5. A gyerekek örömmel tanulják a Csodakocka verset:   
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Csodakocka 

 
 

 

Csodakocka itt lapul a zsebemben,  
mert tanulni tudok minden helyzetemben. 
 

 

 Dobj egyet, s rögvest ki is próbálhatod te,  
hogy már a kezed is jól megtornáztasd vele, 
  

 

s hogy a ritmust ne csak lábaddal taposd, 
tapsolj, dobolj, kurjants, dobbants,  
s hogy igazán szellemes legyen a játék:  
karod kitárva messzire kiáltod:  
 
Csodakocka itt bujkál a tenyeremben,  
mert tanulni akarok minden helyzetemben. 
 

 

 Most állj, figyelj jól, hogy merre teleszkópod téved,  
valóban lásd - több színben is, ne csak nézzed.  
 

 

 

 

S te kicsi pók, sződd a hálód serényen,  
Összefüggő gondolatoktól zsibongok éppen. 
 

 

 Cipzárad fogaival aztán csak jól vigyázz,  
nagy kártyás vagy, ez igazán nem vitás.  
  

 

Kövesd a pillangót, így lesz kész az ötlet,  
hogy mit kigondolsz, min fejed nagyon töröd, 
végső célként ott lesz, ahol zárod a köröd. 
 

 

 Csodakocka itt pörög a fejemben,  
hisz tanulni tudok minden helyzetemben. 
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Módszerkocka alapja: 

projektpedagógia 

A projektpedagógia lényege, hogy nem a tényszerű ismeretekre, 

hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára 

helyezi a hangsúlyt, ami a világot felfedező gyerkőcnek természetes. Ezt az 

ösztönös beállítódást, a képesség-repertoárjának megfelelő alkalmazását 

lehetővé tevő beállítódást az iskolai kötöttségek más rend szerint 

szabályozzák. Még ma is kevés helyen valósul meg az oktatás reformja. 

Pedig a mai gyerekek már más módon közelítenek a világhoz, mint a szülők, 

nagyszülők generációja. A tehetségről való újszerű gondolkodás szószólója, 

az MTA tudományos főmunkatársa, Gyarmathy Éva pont ezért nevezi a 

diszlexiát tanítási, nem pedig tanulási zavarnak. 

A projekt-keretek közötti játékos tanulásban megszűnik a 

verbális képességek fölénye. A pontos megfigyelés, a jó szervezés, 

a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a 

kreativitás, a pontos kivitelezés mind-mind egyenrangú és 

egyenértékű tényező lesz, így mindenki tehetsége teret kaphat a 

közös munkafolyamatban. 

„Ahhoz, hogy a cselekvés sikeres legyen, számos ismeret megszerzésére, 

elrendezésére és feldolgozására van szükség. A hagyományos ismeret-

centrikus tanulásszervezéssel ellentétben nincsenek készen kapott 

igazságok. A problémák konkrét és egyedi voltából következik, hogy azokat 

nem elvont szinten közelítik meg, hanem reális és valóságos választ 

kísérelnek meg adni egy-egy igazi kihívásra.” (Lehoczky János) 

A projektek megvalósítása a közös értékekből adódik. A közös alkotás 

erősíti az egyűvé tartozás élményét. A siker a kollektivitástól, felelős 

együttműködéstől függ. Ezért a folyamatos érdekérvényesítés, 

konfliktuskezelés is része a projektpedagógiának. 

Az út megtervezése, végigjárása közben a gyerekek folyamatosan 

szembesülnek saját képességeikkel, megtapasztalják erősségeiket, 
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felismerik tehetségüket. A projekt így egyszerre komoly és játékosan 

könnyed. 

 

A projektpedagógiában hasznos, ha a különböző tevékenységeknek 

külön „helyeket” határozunk meg, például: 

 

 

Ötletelés, erőforrások feltárása 
 

 

Tervezés, megvalósítás módja 

 

Folyamat értékelése 

 

Alkotórész 

 

Olvasósarok 

 

 

 

A projektmódszer további jellemzői: 

 biztosítja az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt 

úton; 

 elősegíti az alapvető szociális kritériumok gyakoroltatását; 

 a tanulás eszközjellegénél fogva önkéntes, örömteli tevékenység; 

 a tanulás eredményeként a konkrét projektben való munkálkodás 

folyamán önálló, egyéni szemlélet, kultúra születik; 

 további célok kitűzésére, feladatok megoldására késztet. 

  

 

  

 

http://gepardsuli.hu/gepardkucko/wp-content/uploads/2013/12/aa6a00cc48377e255a9570399675d1d4.jpg
http://gepardsuli.hu/gepardkucko/wp-content/uploads/2013/12/ad27b6e3e13014c1864f64c7ab12586f.jpg
http://gepardsuli.hu/gepardkucko/wp-content/uploads/2013/12/9f2724a74cd096501ba406d3078e89ab.jpg
http://gepardsuli.hu/gepardkucko/wp-content/uploads/2013/12/FreeVector-Hand-Print.jpg
http://gepardsuli.hu/gepardkucko/wp-content/uploads/2013/12/21316846-vector-book-icon-hands-holding-textbook-education-concept.jpg
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  Módszerek és gyakorlatok 

 

 

 

A módszer jelentése: valami felé vezető út. A módszerek így 

lehetséges utak a tanuláshoz, gondolkodáshoz, alkotáshoz. Ha tudjuk, mit 

szeretnénk megvalósítani, akkor ennek elérése érdekében alkalmazunk egy 

technikát. A technika nem más, mint a módszer konkretizációja.  

 

A cél: technikássá lenni, azaz ügyes, gyakorlott, jártas, 

tapasztalt kisdiákká válni.  

 

A technikai, gyakorlati tudás ugyanakkor az alkotásra való képességet 

jelenti, konkrét egyedi szabályok alapján. Így a technika begyakorlásával, 

amire lehetőséget biztosítanak ezek a gyakorlatok, megérti a gyerek annak 

működésmódját. Így tanul meg tanulni. Amikor a későbbiekben konkrét 

feladatok megoldására kerül a sor, már tudni fogja, hiszen van tapasztalata 

a műveletek kivitelezésének módjában. Az alkalmazáshoz 

megkülönböztetünk tanuláselőkészítő gyakorlatokat, melyek már középsős-

nagycsoportos gyerekeknél bevezethetők. A tanulásmódszertani rész 

gyakorlatai az általános iskola 1-3. osztályos tanulóit vezetik be az önálló 

tanulás, gondolkodás, megvalósítás rejtelmeibe.  

 

A technikákkal a tanuláselőkészítő fázisban megismerkedve, azok 

mechanizmusának megismerésével beépülnek az eszköztárba, így az 

alkalmazás során a tanulásmódszertan gyakorlati tudáselemévé válik. 
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Módszer és technika 

 
 
 

 
 

 

 
Megoldandó helyzethez módszert választunk, ami az elérni kívánt 

célt segíti. Óvodás korban a lényeg, hogy tudatosuljon: van választási 

lehetőség, sokszínű repertoárral rendelkezik a lurkó, az eredményesség, 

hatékonyság jegyében.  

 

Módszerek: 

Formázd meg! – Játszd el! – Figyelj jól! – Rendszerezz! – Fűzd egésszé! – 

Kövesd a pillangót! 
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Rajzold meg papírra vagy lisztbe, homokba, habba, 

készítsd el gyurmából, építsd meg bármilyen anyagból! 

 

A vizualitás az észlelésben meghatározó, így szerepet kap a 

figyelemfejlesztés során. A beérkező információkat sok esetben vizuálisan 

kódoljuk, így az emlékezetfejlesztésben is meghatározó.  

 

A vizualitás így fontos szerepet kap a tanulás során, amit megerősít 

az is, hogy maga a rajz a gyerek számára önkifejezés, élményfeldolgozás, a 

megértés eszköze. A rajzolás produktív módszer az információ és az élmény 

feldolgozásában, hiszen általa az is kifejezhető, megérhető, amire nincsenek 

még szavak. A rajz jobb agyféltekés tevékenység, így alkalmazásával intuitív, 

kreatív megoldások készülhetnek.   

 

A rajzolás, gyurmázás így alkalmas a verbális és vizuális elemek 

összekapcsolására is, mely által az asszociációs készség is fejleszthető. 

Finommotorika fejlődését segíti. 

 

Megvalósítás technikái: 

  

 
Élményfeldolgozás  

 
Asszociáció  

 
Értelmezés technikája  

 
Emlékezetbe vésés 

 

 
 

 

 FORMÁZD MEG! 
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 Rajzolj hozzá Te is! 

Egy közös kirándulás (park, bábszínház, stb) után rajzolják meg az 

élményeket! Üljön körben a csoport, majd vegyenek elő egy 

csomagolópapírt, amit tegyen a kör közepére. Majd kérje meg a csoportot, 

hogy készítsék el együtt a kirándulás emlékképét. Kezdjenek el beszélgetni 

arról, mit mindent láttak, majd kérje meg a gyerekeket, hogy mindenki 

rajzoljon rá valami számára fontosat a kirándulásból. Munka közben 

hangsúlyozza, mindenkinek más és más élménye van a történtekkel 

kapcsolatban.  

A kész alkotást rakják ki a csoportszoba falára. 

 

 Változz , változz… 

 „Mesélni fogok valamiről, amit ha lehunyjátok a szemeteket, akkor 

könnyebben elképzelhettek. Át is élhetitek mindazt, amit láttok. Egy kis idő 

után körbe megyek, és a fülembe súghatod (vagy elmesélheted) mindazt, 

amit szeretnél. Képzeld el, hogy Te egy olyan állat vagy, ami az erdőben él, 

magas fák árnyékában. Ha felmászol egy nagy sziklára, amelyet a nap 

egészen felmelegített, találhatsz egy kis mélyedést, ahol szunyókálhatsz egy 

kicsit a napon. Minden barátod pihen a saját, kedvenc helyén. A madarak 

énekükkel ringatnak álomba. Minden nagyon kellemes és nyugodt. Teljesen 

el tudsz lazulni, boldog vagy itt az erdőben, az otthonodban. Pihenj, és ha 

kipihented magad, akkor állj fel, és változz vissza óvodássá. Ha visszatértél 

közénk, rajzold meg, mivé változtál, hol tudott az állatod igazán pihenni, 

mitől érezte jól magát. Ha van kedved, oszd meg velünk is az élményeid, 

mesélj a képről!”1    

Bármilyen átváltozós gyakorlattal segíthetjük a gyerekek fantázia-képei 

előhívását.  
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  Kitalálod, mit rajzoltam? 

Kérje meg a gyerekeket, hogy vegyenek elő egy-egy sima A/4-es lapot. 

Helyezkedjenek úgy, hogy ne lássák egymás rajzát.  

Lehetőleg jó minőségű ceruzával vagy filctollal dolgozzanak. 

Rajzoljon egy egyszerű formát a lapjára. Például egy házat. Kérje meg a 

gyermekeket, hogy találják ki, mit rajzolt, miközben ők is papírra vetik a 

formát. Minél egyszerűbb instrukciókat adjon a gyerekeknek. Például: „A 

lap közepén van egy négyzet. Abban van egy másik négyzet. A nagyobbik 

négyzet tetején van egy háromszög. A háromszög jobb oldalán van egy kis 

téglalap. Kitaláltad, mit rajzoltam?” 

Ebben a gyakorlatban a vizualizáció, a téri orientáció fejlesztése is 

meghatározó szerepet kap.  

 

 Táplálékpiramis 

Beszélgessenek az egészséges étkezés fontosságáról, nézegessenek képeket, 

melyek az egészséges ételekről. Beszéljék meg a táplálékpiramist, milyen 

élelmiszerekből mennyire van szüksége a szervezetünknek. Utána rajzolják 

le a gyerekek a saját táplálékpiramisukat. 
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Mozogj, hallasd a hangod! 

A tanulás során az információk rendszerbe foglalása minél több 

csatornán keresztül történik meg, annál biztosabb, hogy az előhívása is 

sikeres lesz.  

Minden mozgásos elem segíti az emlékezetbe vésést, és ha eljátszunk 

valamit, történetté formáljuk, könnyebben meg is jegyezzük a mozdulatok 

által. 

A beszédészlelés tudatossága az írás-olvasás alapfeltétele, így ennek 

pallérozása az olvasástanulás kezdetén különösen fontos.  

A hangtechnika dallamossága és rímei nemcsak a tanultak memorizálását 

segítik, a hanggal való bánás a kommunikáció tudatosságának 

megalapozásában rendkívül fontos. 

A hanggal való játék továbbá megalapozza a hangos olvasás, a tanultak 

felmondásának szokássá válását. 

 

Megvalósítás technikái: 

 

Beszédtudatosság 

 

Utánzás 

 

Élményfeldolgozás   

 

Ritmusgyakorlatok 

 

  Játszd el! 
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 Hangcsere 

Először az egész csoport énekelje el a dalt eredeti formájában, majd a 

következő fordulóban megváltoztatják a szöveget. Az egyes 

magánhangzókat először A-ra, majd E-re, I-re, O-ra és U-ra cserélik. 

Például így fog hangzani: „Agy baszarka van, haram faa van…”  

Ez a típusú játék fejleszti az akusztikus érzékelést. Az éneklés pedig segít 

oldani a beszédbeli gátlásokat.  

 

 Mondd, mint a… 

 
A hangszíngyakorlatok a tiszta beszédet készítik elő, melyek az érthető, 

kifejező kommunikáció alapfeltétele. 

Keressük ki különböző állatok képeit, majd utánozzuk a hangjaikat. 

Keressünk macit, egeret, oroszlánt, kutyát, macskát, kacsát. Majd találjunk 

ki egy mondatot, lehet tréfás is, vagy a mindennapokban rendszeresen 

elhangzó. Ezt a mondatot ismételgessük az adott állat hangján, először 

közösen megbeszélve, majd úgy, hogy a gyereknek ki kell találni, milyen 

állatot utánoztunk. Kérjük meg, hogy mutassa fel az állat képét. Majd őt 

kérjük meg az állat hangjának utánzására, és mi találjuk ki „milyen hangon 

szólalt meg”. 

Játszhatjuk úgy is a gyakorlatot, hogy háttal ülünk egymásnak, és azzal 

nehezítjük a gyakorlatot, hogy hangutánzás közben mosolygunk néhány 

állatnál. Ezzel az is tudatosítható a gyermekben, hogy a beszéd a 

hangoztatás által az érzelmek kifejezésére is alkalmas. 
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 Játszd el a mesét! 

Egy ismert mesét olvasson fel a gyerekeknek, majd beszéljék meg az 

eseményeket, a szereplőket. Válasszanak szereplőket a gyerekek közül a 

meséhez, majd vegyenek elő mindenféle ruhadarabokat, kellékeket, melyek 

a mese megelevenítéséhez alkalmasak lehetnek. Játsszák el a mesét! 

 

 Kint se, bent se 

Álljanak körbe a gyerekek, miközben ritmusra mondják a mondókát, 

mutassák is a mondottakat: 

Kint sincs senki, bent sincs senki, 

Fent sincs senki, lent sincs senki, 

Alatta sincs senki, fölötte sincs senki, 

Előtte sincs senki, mögötte sincs senki, 

Jobbra sincs senki, balra sincs senki, 

Sehol nincs senki és már nem is félek. 
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Irányítsd a figyelmed, láss színesben! 

A figyelem az a képesség, hogy bizonyos információk részleteit 

kiemeljük, még más információkat ezzel egyidejűleg figyelmen kívül 

hagyunk.  

A figyelem ily módon olyan, mint a teleszkóp: amire 

ráirányítjuk, azt észrevesszük, azon információkat feldolgozzuk, 

ami ezen kívül esik, az nem kerül feldolgozásra. A tanulás során 

így meghatározó, hogy a fókuszálás, összpontosítás képessége 

minél hatékonyabban működjön.  

A figyelem  irányítása során koncentrálhatunk egy adott dologra, 

amit meg akarunk valósítani, ez a célfókusz megközelítés. Pásztázhatunk 

egy bizonyos területet figyelmünkkel, ahonnan ötletet akarunk meríteni. A 

rész-egész viszonyok felismerését is segíti a módszer. Továbbá 

választhatunk, milyen színben szemléljük a jelenségeket, ez a nézőpontok 

megkülönböztetését, az azok közötti váltás lehetőségét segíti, így készítve 

elő az érvelést.  

A figyelem fejlesztése, valamint a figyelem tudatos irányításának 

képessége így kulcsfontosságú a tanulási folyamatban. Fejleszti ugyanakkor 

az érvelési készség kialakulását, továbbá a kreatív problémamegoldást. 

 

Megvalósítás technikái: 

 
Célfókusz 

 
Területfókusz 

 
Rész-egész viszony  

 
Nézőpontok 

 

  Figyelj jól! 
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 Számolj kihagyásokkal! 

A gyerekek üljenek körbe a szőnyegen, majd közösen, hangosan 

elszámolnak egytől tízig oda-vissza, és minden számnál tapsoljanak, vagy 

csapjanak a combjukra. Ezután meghatároznak egy számot, amit 

számoláskor nem szabad hangosan kimondani, viszont tapsolni kell 

helyette. Aki kimondja a számot, vagy elfelejt tapsolni, az kiesik vagy 

zálogot ad. A gyakorlat alkalmas a számok gyakorlására, de a hét napjaival, 

a hónapok neveivel is játszható.  

Keresd a turpisságot! 

 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy képet, melyen rejtsenek el 3 

turpisságot, azaz oda nem illő dolgot! Majd cseréljenek egymás között, és 

keressék meg ezeket az eltéréseket! 

 

Tükör-technika 

 

Rajzoljon rajzlapra „fél” emberfejet, házat, bármilyen tárgyat, sokszorosítsa 

ezeket, és kérje meg a gyerekeket, egészítsék ki. Egyszer a jobb, máskor a 

bal oldala hiányozzon a képnek! Próbálkozzanak ők is ilyen hiányos, fél 

alakzatok megrajzolásával, és egymás közt cseréljenek, oldják meg egymás 

feladatait. 

 

 

Innen ilyen, onnan olyan… 

 

Készítsenek sárga, fekete és piros szemüvegeket. Majd beszéljék meg, miért 

jó, nem jó gyereknek lenni. Ismerkedjenek meg Janikovszky Éva Ha én 

felnőtt volnék című művével. Miért lenne jó felnőttnek lenni? Gyűjtsenek 

össze minél több érzést, szempontot a témával kapcsolatban. A beszélgetés 

során biztassa a gyerekeket a szemüvegek használatára.  
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Varázsszemüvegek használata: 

Hogyan alkalmazzuk a varázsszemüvegeket?  

Minden szín más-más szempontot jelent: 

 

Szín  Szempont Példamondat 

fehér csak a tények figyelembe 

vétele 

Ez a labda pöttyös! 

piros érzéseken keresztül 

szemlélni a világot 

Nem tetszik! 

fekete negatívumokra koncentrálás, 

hibák számbavétele 

Már megint csak pöttyös labdát 

kaptam! 

sárga pozitívumokra koncentrálás, 

lehetőségek számbavétele 

Legalább öcsi nem fogja elvenni a 

focilabdámat 

zöld kreatív megoldások, újszerű 

kapcsolatok 

Besarazom, és akkor olyan lesz, 

mint a Petié! 

kék folyamat áttekintése, 

stratégiai gondolkodás 

Utálom ugyan a pöttyös labdát, de 

legalább Öcsinek odaadható, és 

akkor be se kell saraznom, mert 

enyém lehet az ő focilabdája. 

 

A gyerekek 10 éves korra lesznek képesek a szempontváltásra, a kék csak 

akkor kap szerepet, addig a szemüvegek használatának szokása a 

kialakítandó.  

Kezdetben a piros, sárga és fekete szemüveg, majd az iskolába lépők a fehér 

és zöld szemüveggel is megismerkedhetnek. 

Lényege a téma több szempontból történő áttekintése, a különböző 

szempontok mérlegelése. 6 színes szemüvegen keresztül szemlélhetjük a 

világot, ha érveket gyűjtünk, egymást kiegészítő vagy egymásnak 

ellentmondó szemüvegek használata segíti a gondolkodást. 

(Alapja: Edward de Bono hat kalap módszere.) 
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Sződd jól össze a gondolataidat! 

 

Lényege a középről kiindulás logikája és szimmetriája. Kisebbeknek 

kötöttebb, szabályosabb, rendezettebb megoldást nyújt az előre elkészített 

tábla, még a nagyobbak a szabadabban alkalmazhatják a módszert a 

gondolattérképet használva. 

 

Lényeglátást kíván, így edzi a logikus gondolkodást és az asszociációs 

képességet, fejleszti a kreativitást. 

 

Megvalósítás technikái: 

 

 
Ötletgyűjtés 
 
 
 

 

 
Lényegkiemelés 
 
 
 

 

 
Összegzés 
 
 
 

 

Asszociáció 

 

 

  Rendszerezz! 
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Mandalaábra elkészítése 

 

Minden gyakorlat alapja a mandalaábra egyszerűsített változata. Rajzoljunk 

egy 3x3 négyzetes ábrát. Az ábra középső rubrikájába kerül minden esetben 

a téma, ami a kiindulópont. Az ezt körülvevő rubrikákba fognak kerülni az 

ötletek, szempontok – tetszőleges sorrendben. 

 

A mandalamódszer kiváló módja annak, hogy kisebb korosztályba tartozó 

gyerekekkel asszociációs, ismeretbővítő gyakorlatokat végezzünk. 

Memóriafejlesztő és –erősítő gyakorlatként is használható. Töltsük ki a 

táblázatot, majd kérje meg a gyerekeket, hogy tanulmányozzák egészében és 

részleteiben. Majd egy új üres táblán reprodukálják azt. 

 

 

  Készülődés 

 

Az ötletgyűjtés funkcióját tölti be a gyakorlat. Legalább egy B/5 méretű 

lapra készítsük elő a mandalaábrát. Kérjük meg óvodás gyermekeket, hogy 

rajzolja be a középső rubrikába az iskolatáskát, majd az összes többi 

szabadon maradt helyre mindazt, amiért várja az iskolát. Beszéljük meg 

közösen a csoportban, ki mit rajzolt a saját ábrájába. Hasonló módon 

segíthetünk a gyerekeknek azt is feldolgozni, miben lesz más az iskola, mint 

az óvoda. 

 

 

  Élménybeszámoló 

 

A téli szünet után készítsük el a gyerekekkel az élménybeszámoló kapcsán a 

mandalaábrát. Rajzoljuk meg előre a sablont, majd kérjük meg őket, hogy 

rajzolják be magukat a középső rubrikába. A feladat további része, hogy 

rajzolják maguk köré az élményeiket, melyek a téli szünetben érték őket.  
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   Tabló-mandala 

Készítse el a mandalaábrát úgy, hogy megerősíti a második oszlop első és 

harmadik, valamint a második sor első és harmadik rubrikáját. Majd kérje 

meg a gyerekeket, hogy középre mindenki rajzolja meg a saját óvodai jelét. 

Utána rajzolja be a kiemelt rubrikákba azoknak az ovis társaiknak a jelét, 

akik a legjobb barátai. Ezután kérje meg őket, gondolják végig, van-e olyan 

kisgyerek, aki két barátjuknak is barátja. Maradhat üresen rubrika, egybe 

akár két jel is kerülhet. Szociometriai felmérésként is tanulságos. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  Mi jut róla eszedbe? 
 

Rajzoljuk meg előre a gyerekeknek a mandalaábrát, majd beszéljünk meg 
egy témát, ami kapcsán ötleteket fogunk gyűjteni az asszociáció 
gyakorlásához. Kezdetben egy egyszerűbb forma, színek, majd később 
fogalmak, akár érzések is képezhetik a középpontot. Ez utóbbiak lehetnek 
például: játék, tanulás, munka, öröm, harag. A gyakorlatnak nem feltétele, 
hogy az összes rubrika kitöltésre kerüljön. Érdekes látni, hogy miről mi 
juthat eszébe a gyerekeknek.  
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Rakd sorrendbe, keresd a párját! 

 

Kauzális gondolkodási funkciók által vagyunk képesek ok-okozati és 

időbeli összefüggések felismerésére. Ez teszi lehetővé a sorrendiség 

felismerését, az összehasonlítást és általánosítást is. A sorozatok pontos 

felidézéséhez és visszaadásához a szerialitás képességére van szükségünk.  

A szeriális képesség kulcsfontosságú az olvasási, helyesírási és 

számolási készség kialakulásának folyamatában.  

A sorrendiség megjelenik a térben, időben, vizuális és auditív 

területeken, valamint a mozgássorozatokban is. 

Lényeglátást pallérozza, fogalmi gondolkodás kialakítását 

erősíti, a számolási készség fejlődését is segíti. 

 
 
Megvalósítás technikái: 

 
Ellentétek és azonosságok 

 
Ok-okozatiság 

 
Csoportosítás 

 
Rész-egész viszony 

 

 
 
 
 
 

  Fű zd egésszé! 
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   Keresd a párját! 
 

 
Készítsünk különböző kártyákat állatok, gyümölcsök, zöldségek témakörben 

2 sorozatban. Rakjuk ki az asztalra 6 pár kártyát, keverjük össze őket, és 

kérjük meg a gyerekeket, keressék meg a párokat.  

 

 Hogy is volt? 
 
Egy korábban olvasott meséhez készítsünk mi magunk képeket, vagy kérjük 

meg a gyerekeket, rajzolják le az egyes epizódokat, majd az elkészült 

képeket keverjük össze. Üljünk le körben, úgy, hogy mindenki kapjon egy 

történetkártyát. Az első gyerek elkezdi mesélni a kezében lévő kép alapján a 

mesét, majd leteszi középre. A következő csatlakozik hozzá: folytatja a 

mesét, majd az előző kép mellé teszi a saját képét. Így mondatjuk végig a 

mesét. 

 

 Hova tartozik? 

 

A korábban elkészített zöldség, gyümölcs kártyákat keverjük össze, és 

kérjük meg a gyerekeket válogassák szét azokat 2 csoportba. A 

gyűjtőfogalmak kialakítását, értelmezését segíthetjük ezáltal. Járművek, 

ruhadarabok, bútorok kártyákkal is kiegészíthetjük. 

 
 

 Keresd a helyét! 
 
Keressen szokatlan tárgyakat, helyeket, érdekes embereket ábrázoló 
képeket, melyekből vágjon ki 5 cm átmérőjű részeket, fénymásolja így le a 
képet.  A hiányzó részeket és a fénymásolt képet adja oda a gyerekeknek, 
kérje meg őket, illesszék be a megfelelő helyre a részeket. 
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Engedd pillangóvá változni, hogy az ötletekből megoldás legyen! 

 
A pillangóvá válás folyamat: a petéből bármi lehet, majd a hernyó a 

gyarapodás ideje, a bebábozódott állatka várja a kibontakozás pillanatát.  

A problémamegoldás során is ezek a fázisok a követendők: amikor 

még bármilyen irányba elindulhatunk, majd ha megvan az ötlet, megtöltjük 

tartalommal, minél több elemet összegyűjtünk, még eljutunk a célhoz 

vezető megoldáshoz, és elkészül a projektmunka, az eredmény, amit 

kiértékelünk, egyezik-e az eredeti elképzeléseinkkel.  

Kreatív problémamegoldás készségét alakítja ki. 

 
Megvalósítás technikái: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kövesd a pillangót!  

Tervezés 

 

Kidolgozás 

 

Kivitelezés 

 

Megvalósítás  
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Kövesd a pillangót  

a levélgyűjtemény elkészítésében! 

 

Beszéljék meg előre a lépéseket, majd minden fázisnál használja 

a piktogramokat, hogy tudatosuljon a gyerekekben az egymást 

követő fázisok szerepe és sorrendisége! 

 

 
Tervezés – ötletgyűjtés: parkban, játszótéren, udvaron leveleket gyűjteni. 

 

 

 
Kidolgozás – terv elkészítése: lepréselni a gyűjtött leveleket, beszerezni a 

további szükséges eszközöket. 

 

 

 
Kivitelezés– terv megvalósítása: Leveleket gyűjtőmappába beragasztani, 

megnevezni a gyűjtött leveleket, képeket ragasztani hozzá terméseikről, 

magáról a fáról. 

 

 
Kibontakozás: bemutatni az elkészített munkát. 
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 Lapbook,  

az alkotó tanulás élménye 

 
A lapbook egy sok kis könyvből létrehozott gyűjtemény, mely ily 

módon alkalmassá válik egy-egy téma komplex bemutatásra.  

Egy lapbook elkészítése tulajdonképpen egy projektmunka 

véghezvitele, így a tanulás és alkotás, a bal és jobb agyféltekés 

tevékenység összekapcsolása.   

 

A gyermek aktivitását ösztönzi, segíti a rendszerezést, az 

összefüggések feltárását, a figyelem-koncentrációt, és mintegy memória-

fogasként az információk megmaradását. A gyermek büszkén mutatja meg 

alkotását a családtagoknak, ismerősöknek, így a lapbook a folyamatos 

használat által a tudásszerzés gyakorlati megvalósulása. Sőt mi több, mivel 

minden egyes rész kialakításában szerepet vállal tapasztalatot is szerez, ami 

által használható tudásra tesz szert.  

A lapbook készítése az amerikai otthonoktatásban igen közkedvelt 

projektpedagógiai eszköz, mely alkalmas integrálni a módszerkocka által 

alkalmazott technikákat is.  

 

A lapbook elkészítése szórakoztató, sok vágással, ragasztással színe-

sített finommotorikus tevékenység, mely komoly tervezést és kitartást kíván 

a kivitelezés során. Lapbook készíthető egyéni vagy csoportos formában is, 

és mindenképpen célszerű elkezdeni már a tanulás-előkészítő fázisban. Így 

mire iskolába kerül a gyerkőc, már rendelkezik technikákkal egy-egy feladat 

megoldásához. 

 

A tanulási nehézségek megelőzésében nagyszerűen használható, hisz 

a holisztikus gondolkodásra építve segíti az analitikus hozzáállás 

megteremtését, az ok-okozatiság, a szerialitás fejlesztését, tapasztalatot ad 

szimpla tudás helyett, saját maga alakítja a kereteket.  
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A lapbook a Módszerkocka© technikáira épül, ily módon 

az ismeretek gyakorlati tudássá válását segítő projektmunka. 

Óvodai, iskolai használata a kooperatív tanulást segíti, az 

együttműködés és közös alkotás élményét biztosítja.  

 

A lapbook csomag egy adott témához kapcsolódó mese, egy 

gyakorlati útmutató (mely módszerhez, mely feladatok tartoznak, milyen cél 

érdekében), és sablonokat tartalmaz.  
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Segédanyagok 

 

Módszerkocka és lapbook használata az óvodai foglalkozásokon: 

 

MÓDSZERKOCKA ÉS LAPBOOK AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN 

I. számú melléklete: 

 

Tematikus terv 10-10 alkalomra:  

Én ezt is tudom! 

Ovisból iskolás lesz 

Egészségvédelem 

 

Foglalkozásvázlatok 

  10 darab 

 

Mini-lapbookhoz sablonok:  

Én ezt is tudom! 

Egészségvédelem 

 

 



OVIS PROJEKTEK 
 

MÓDSZERKOCKA ÉS LAPBOOK AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN – KIVONAT                                                   30 

Képezze tovább magát a témában 

távoktatásos formában! 

 

Módszerkocka és lapbook  

az óvodában, iskolában  

komplex képzési anyag óvodapedagógusoknak,  

tanítóknak, tanároknak 

 

Lapbook csomag óvodáknak 

elektronikus vagy nyomtatott formában,  

kedvezményes eszközbeszerzéssel 

 

Készítsen ön is tematikus tervet és 

óravázlatot módszerkockával, amit 

felhasználhat portfóliójában,  

vagy pályázhat vele! 

 

ajánlja a szülők figyelmébe a módszert: 

Gyerekjáték a tanulás  

módszertani kézikönyv szülőknek CD melléklettel 

 

 

 

info@modszerkocka.hu, 30/5060-805 

http://www.modszerkocka.hu/
mailto:info@modszerkocka.hu

