
Tantárgyspecifikus ötletek



1

Tantárgyspecifikus ötletek

Az itt látható feladatokat egy vagy több tantárgyhoz is megajánljuk. Használd fel,
alakítsd át kreatívan és bátran a legkülönbözőbb tantárgyak esetében is,

amelyekre mi esetleg most nem is gondoltunk. Sőt, a játékosítás során pontot,
jelvényt vagy bármi mást érhet, ha a gyerekek megcsinálják őket. 

Ki a legszerényebb?

Négy szerénység – Szeréna, Szergej, Szervác, Szeráf –
szerényen a következőket mondták:
Szeréna: Szergej a legszerényebb.
Szergej: Szervác a legszerényebb.
Szervác: Nem én vagyok a legszerényebb.
Szeráf: Nem én vagyok a legszerényebb.

A négy állítás közül csak egy volt igaz. 
A négy szerénység közül ki a legszerényebb?

A) Négy szerénység
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19. foglalkozás - ALÁZAT

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/

Idő: 20 perc
Tantárgyi kapcsolódás: 

matematika
Módszer, munkaforma:  

 egyéni
Eszközigény:  -

 

B) A szó eredete

Nézzetek utána különböző lexikonokban a szó eredetének és jelentésének (pl.
etimológiai szótár, katolikus lexikon stb.)!

Honnan ered és mit jelent a magyar "szerénység" szavunk?

Idő:  15 perc

Tantárgyi kapcsolódás: 

magyar nyelvtan

Módszer, munkaforma: 

 pármunka

Eszközigény:  szótárak,

lexikonok
 

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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Idő:  30 perc
Tantárgyi kapcsolódás: 

művészetek
Módszer, munkaforma:  

szemléltetés,
csoportmunka

Eszközigény:  internet,
papír, rajzeszközök

 

Hallgassátok meg  Fugato Orchestra - Mese a szerénységről című zenéjét! (1:36)

Alkossatok csoportokat:
A) Írjatok a zenéhez egy rövid mesét! 
B) Írjatok a zenéhez egy rövid dalszöveget!
C) Rajzoljatok meg a zenéhez kapcsolódó mesét!
A zene címét vegyétek figyelembe minden esetben!
Olvassátok fel a többiek előtt!

Mi az a három lecke, amit Raymond Tag megtanult a víz filozófiájától?
Téged mire tanítana a víz?
Válassz egyet a három lecke közül! Melyik áll hozzád a legközelebb és miért?
Találj további gondolatokat másoktól, amelyek a víz szimbolikájához kapcsolódnak
(pl. Bruce Lee)!

A víz filozófiája

Nézzétek meg Raymond Tang TED előadását! (9:32)
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https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/

C) Fugato Orchestra

D) A víz

Idő: 15 perc
Tantárgyi kapcsolódás: 

etika, idegen nyelv
Módszer, munkaforma:  

 közös
Eszközigény:  internet

 

https://www.ted.com/talks/raymond_tang_be_humble_and_other_lessons_from_the_philosophy_of_water
https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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E) Tanmese

Olvassátok el a következő tanmesét!

Egy diszkrét ruhás nő, a szintén szerény öltönyben öltözött férje kíséretében a bostoni

állomáson leszállt a vonatról, és a Harvard Egyetem elnöki irodája felé indult.

Nem volt előre egyeztetett találkozójuk. A titkár első pillantásra megállapította, hogy az

ilyen vidékieknek semmi keresnivalója a jó nevű Harvardon.

– Szeretnénk találkozni az igazgatóval – mondta a férfi szerény hangon.

– Egész nap elfoglaltsága van – felelte a titkár szárazon.

– Akkor megvárjuk – mondta a nő. A titkár több órán át figyelmen kívül hagyta a

látogatókat abban a reményben, hogy valamikor csak megunják a várakozást és

távoznak. Azonban, miután megbizonyosodott arról, hogy nem fognak menni sehova,

mégis úgy döntött, hogy megzavarja az igazgatót, bár ezt nem igazán szerette volna.

– Talán ha egy percig meghallgatja őket, hamarább elmennek? – kérdezte az igazgatótól.

Az haraggal felsóhajtott és egyetértett a titkárral. Egy ilyen fontos embernek, mint ő,

nincs ideje ilyenekre, hogy meghallgasson ilyen embereket, akik oly szerényen öltözöttek.

Amikor a látogatók beléptek, az igazgató szigorú és fennhéjázó megjelenéssel nézett a

párra. A nő kezdte a beszélgetést, és ezt mondta az igazgatónak:

– Volt egy fiam, aki egy évig az egyetemen tanult. A fiú szerette ezt a helyet, és nagyon

boldog volt itt. De sajnos egy évvel ezelőtt hirtelen meghalt. A férjem és én szeretnénk

elhelyezni egy emléket az egyetem területén.

Az elnök egyáltalán nem örült az ötletnek, sőt, éppen ellenkezőleg, nagyon mérges lett.

– Hölgyem! – mondta emelt hangon – nem tudunk emléktáblát, szobrot elhelyezni

mindenkinek, aki a Harvardon tanult, és meghalt. Ha ezt tennénk, akkor ez a hely olyan

lenne, mint egy temető.

– Nem – sietett tisztázni a helyzetet az asszony- „Mi nem akarunk szobrot állítani

senkinek, új épületszárnyat szeretnénk építtetni a Harvard számára.”

Az igazgató ránézett a kifakult kockás ruhára és a szegény öltönyre, és így kiáltott fel:

„Épületszárnyat, hát még mit nem?!” Tudják Önök egyáltalán, hogy mennyibe kerül egy

ilyen építési költsége? Minden Harvard-épület több mint hétmillió dollárba kerül!

Egy percig a nő semmit nem válaszolt. Az elnök gonoszan elmosolyodott. Végül csak

sikerül elküldenie ezeket!

A nő a férje felé fordult, és halkan ezt mondta:

– Szóval ilyen kevésbe kerül csak egy új egyetem építése? Akkor miért nem építtetjük meg

mi magunk?

A férfi bólintott. A Harvard igazgatója sápadt lett és zavartnak tűnt.

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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F) Tanmese

Forrás: https://bidista.com/egy-csodalatos-tortenet-hogyan-nyeri-el-bunteteset-a-tulzottan-buszke-ember/

Tetszőleges technikával készítsetek illusztrációt a történethez! 
Fordítsátok le a történetet arra az idegen nyelvre, amit tanultok!
Nézzetek utána a Stanford egyetemnek!
Írjátok át a történtet versbe szedve!

3-3 fős csoportokban

Idő: 20-30 perc 
Tantárgyi kapcsolódás: 

etika
Módszer, munkaforma:

csoportmunka
Eszközigény: történet,
választott feladathoz

tartozó eszközök

Fontos! A program minden írott és szóbeli anyaga jogvédett! Az ebben a dokumentumban található
anyagnak a felhasználása a foglalkozásokon kívüli más nyilvános eseményeken vagy továbbadása

harmadik félnek kizárólag a Jobb Veled a Világ Alapítvány előzetes engedélyével lehetséges!

Mr. és Mrs. Stanford felállt és elhagyta az irodát. Ezután pedig Palo Alto-ban,

Kaliforniában megalapították azt az egyetemet, melynek neve a Stanford Egyetem lett,

szeretett fiúk emlékére.

A Stanford Egyetemet Leland Stanford vasúti iparmágnás, USA-szenátor, és Kalifornia

korábbi kormányzója, és felesége, Jane Stanford alapították.

Stanford úgy döntött, hogy az egyetemet az egyetlen, tizenhat éves korában elhunyt fiúk

emlékének szentelik. Egyszer Leland azt mondta a feleségének: „A kaliforniai gyerekek

lesznek a mi gyerekeink.”

A Stanford Egyetem évente mintegy 6700 egyetemi hallgatót és 8000 aspiránst vesz fel

az Egyesült Államokból és a világ más tájairól.

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
https://bidista.com/egy-csodalatos-tortenet-hogyan-nyeri-el-bunteteset-a-tulzottan-buszke-ember/

