
 

 

Tanóra / modul címe: 
 

ORGANIKUS ÉPÍTÉSZET 
 
 
A tanóra célja: 

Az órán az organikus építészettel, annak részterületeivel ismerkedünk meg. Az egyes 
témákat önálló gyűjtőmunkával és információ feldolgozással, tanulói csoportos és önálló 
munkával, portfólió és prezentáció készítésével dolgozzuk fel.   
 

 

  1. Feladat 

Minden csoportból jöjjön ki egy-egy fő, és válasszon ki két cetlit! Az egyiken a csoportja, a 
másikon a résztémája van (újrahasznosított anyagok, zöldtető, természetes építészet, 
földházak, modern organikus építészet).  
A csoportok összetételét és résztémáját tegyétek fel mágnessel a táblára!   
 

 2. Feladat 

A táblán elhelyezett ábra alapján ismételjük át közösen a portfólió módszeréről tanultakat!  
 

 3. Feladat 

Ellenőrzés: elkészítettétek a portfóliókat? 
 

  4.  Feladat 

Arra kértelek benneteket, hogy a portfólió összeállításához gyűjtsetek információkat az 
organikus építészet választott részterületeiről, ezeket dolgozzátok fel. 
Az is feladat volt, hogy készítsetek prezentációt, hogy látványosan is meg tudjátok mutatni 
egymásnak, hogy mit tanultatok a résztémátokról a portfólió összeállítása közben. 

• A Modern organikus építészet az I. csoport témája volt. Kérem a csoport előadóját, 
mutassa be az elkészített prezentációt!  

• Az II. csoport a Földház résztémáról készített prezentációt.  A csoport előadója 
mutassa be a prezentációt! 

• Az III. csoport a Zöldtetőt választotta témájául. A csoport előadója mutassa be 
prezentációt! 

• A IV. csoport a Természetes építészet résztémát dolgozta fel. A csoport előadója 
mutassa be a prezentációt!  

 

 

 



 

 

  5. Feladat 

A portfólió lezárásaként a csoportoknak reflektálniuk kellett arra, milyen volt ezzel a 
módszerrel dolgozni, milyen tapasztalatokat szereztek. Mi volt az, ami könnyen és jól ment 
nektek? Mi volt az, ami problémát okozott a portfólió és a prezentáció összeállítása során? 
Mondjátok el tehát reflexióitokat!  
 

  6. Feladat 

Értékeljétek saját munkátokat, saját csoportotok munkáját, és a többi csoportot is!  
Értékelési szempontok: portfólió tartalma, kivitelezése (25-25 pont); prezentáció tartalma, 
design-ja, előadása (25-13-12 pont). Összesen max. 100 pontot lehet elérni.  
A csoportvezetők adják össze a csoporttagok által adott pontszámokat!  
 

 7. Feladat 

Fejezzétek be az ajtón található három mondatot! Írjátok le egy-egy cetlire, és ragasszátok fel 
az ajtón a megfelelő helyre! Ez csapatonként három-három cetlit jelent.  
A mondatok a következők: „Az volt benne a legjobb, hogy…”, „Nagyon jól ment nekünk…”, 
„Még fejlődni kell benne…”. 


