Tanóra / modul címe:
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÓRA: IDŐUTAZÁS MÓRA FERENC VILÁGÁBA
A tanóra célja:

A Kincskereső kisködmön című regény feldolgozásának előkészítése.
1. Feladat

Hallgassatok meg egy megzenésített verset!
Felismeritek-e? Ki az írója? Találkoztatok-e már a nevével, műveivel?
2. Feladat

Keressetek olyan könyveket a könyvtárban, amelyeket ő írt!
3. Feladat

Csoportosítsátok a talált könyveket, majd mondjátok el, milyen szempont szerint történt a
csoportosítás!
4. Feladat

Különböző lexikonokban fogtok utánanézni annak, mi mindennel foglalkozott Móra Ferenc
élete során. Minden asztaltól jöjjön ki valaki, és keresse meg a megfelelő kötetet a Magyar
nagylexikonból, az Általános kislexikonból, a Móra lexikonból, a Magyar irodalmi lexikonból
és az Új magyar életrajzi lexikonból!
Olvassátok el a szócikket, és emeljetek ki néhány fontos, vagy számotokra érdekes adatot!
Minden csoport szót kap, törekedjetek arra, hogy új információ hangozzék el, ne egymást
ismételjétek!
A gyűjtőmunka alapján válaszoljatok a következő kérdésekre, majd jegyezzétek is le a
füzetetekbe azokat!
- Mikor élt Móra Ferenc?
- Az élet mely területein alkotott maradandót munkássága során?
- Mivel foglalkoztak a szülei, és hogyan állított emléket nekik?
5. Feladat

A néprajz a népi hagyományokkal, életmóddal, műveltséggel foglalkozó tudomány.
Csoportonként húzzatok egy-egy kártyát, amelyen régi mesterségeket neveztem meg.
Pontos meghatározásukhoz válasszátok ki a Néprajzi lexikon 5 kötete közül a megfelelőt,
keressétek ki a mesterségeket, majd egy mondatban írjátok le, mivel foglalkozik az adott
mesterember!

Amíg a csoport egyik fele rögzíti a megtalált információkat, a többiek válogassanak a tanári
asztalra kitett néprajzi albumokból olyanokat, amelyek kapcsolatosak a feladattal!
Ezután osszátok meg egymással a szerzett ismereteket!
6. Feladat

Egykori és mai gyerekek életének színtereit fogjátok összehasonlítani. Gondolkodjatok,
milyen helyszíneken fordulnak meg a gyerekek nap mint nap!
Akinek jó ötlete van, felírhatja a táblára!
7. Feladat

Hallgassatok bele a 100 évvel ezelőtt élt emberek beszédébe Galkó Balázs tolmácsolásában!
Jegyezzétek le a füzetbe azokat a kifejezéseket, amelyeket ma nem, vagy csak ritkán
használunk!
8. Feladat

Jeleníts meg egy mesterséget azok közül, amelyeket megismertél az órán!

