
Vásárlás I.
Bajza Utcai Általános Iskola,
Budapest VI. kerület, 1. osztály
Készítette: Märcz Klára

Az iskola
Az iskola tanulóinak létszáma 415 fő. Halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek 28 fő, hátrányos hely-
zetű 86 fő, sajátos nevelési igényű 8 tanuló. Az iskola
Budapest VI. kerületében, a Terézvárosban található.

Az osztály
A projektet megvalósító osztályban 16-an vannak: 5
lány és 11 fiú. Halmozottan hátrányos helyzetű 1 ta-
nuló, hátrányos helyzetű 5 gyermek. Tanulási nehéz-
ségekkel küzd 5 tanuló, szocializációs, beilleszkedési
gondokkal 7 gyermek. Egy héten kétszer fejlesztő
pedagógus vesz részt egy-egy matematika, illetve
anyanyelvi órán, mert annyian szorulnak fejlesztésre.
Természetesen vannak, akik egyéni fejlesztésben is
részesülnek (3 tanuló).

A projekt
A témára való ráhangolódás érdekében leültettem az
elsős tanulókat a szőnyegre, és közösen elénekeltük
az „Én elmentem a vásárba…” kezdetű dalt kis állat-
képek (tyúk, kakas, liba, kacsa, malac, boci, ló, nyu-
szi) segítségével. Majd a gyerekek választottak egy
állatképet, és el is játszottuk körben járással. Ez a kis
játék jó hangulatot varázsolt. Majd az ötletroham
következett a vásárlással kapcsolatban. A „Jut eszem-
be a vásárlásról …” mondatkezdésre az elsős tanulók
elsősorban a szükségletekre asszociáltak, tehát azok-
ra az árucikkekre, amelyeket megvásárolhatunk az
üzletekben, például: szemüveg, cukor, kenyér, tévé,
papagáj, kutyaeledel, sampon, tusfürdő, baba, ceru-
za, sajt, majonéz, zsebkendő, babakocsi, házi mozi,
kosár, szappan, ruha, tészta.

Az ötletroham után a vásárlásról beszélgettünk.
A „Miért vásárolunk?” kérdésre a következőt vála-
szolta egy kislány: „Ha nincs otthon valami, megvesz-
szük”. Elsős nyelven megfogalmazta, hogy a szükség-
leteinket így elégítjük ki. Mindannyian tisztában
voltak a pénz szerepével, tudták, hogy az áruért
pénzt adunk cserébe. A „Milyen gyakran vásárol a
családod?” kérdésre nem kaptam adekvát választ.
A „Hogyan szoktatok vásárolni?” kérdésre sem tud-
ták megfogalmazni a választ.

A vásárlás során betartandó legfontosabb szabá-
lyokat tárgyaltuk meg ezt követően. A gyerekek kó-
rusban kiáltották, hogy köszönni kell, ha bemegyünk
a boltba, de az udvarias kérés, érdeklődés fordulatai-
val – „Legyen szíves...”, „Kérek szépen…”, „Mutatna
nekem…” – nem voltak tisztában. Tehát ezeket meg
kell tanítani, és gyakoroltatni kell velük. A beszél-
getés után rövid szünet következett, majd ezután
tértünk rá a mesebemutatásra. A projekt 4. és 5. pont-
ját azért cseréltem fel, mert a kialakult beszélgetésből
logikusan következett, hogy itt tárgyaljuk meg a
„Hogyan vásárolunk?” kérdést, melyhez szorosan
kapcsolódnak a viselkedési szabályok: köszönés, ké-
rés, tudakozódás, udvariasság, türelem.

Kis pihenés után egy rövid mesét mutattam be a
gyerekeknek, melyet az interneten találtam. A mese
rövid tartalma: Gergő először kapja azt a felelősség-
teljes feladatot, hogy menjen el bevásárolni. Először
bátortalan, bizonytalan, kissé kényelmes is. Édes-
anyja szombat reggel azért kelti fel, mert meg szeret-
né kérni valamire. Nagy nehezen bújik elő a takaró
alól. Miután azonban megtudja, miért kell többet segí-
tenie édesanyjának – nemsokára kistestvére születik –,
boldogan és büszkén vállalja a rábízott feladatot.
Mielőtt a mesét felolvastam, adtam a gyerekeknek
egy rajzlapot, és megkértem őket, rajzoljanak egy
képet a meséről. Úgy gondoltam, a 6-7 éveseknél a
vizuális megfogalmazás sokkal kifejezőbb, mint a
verbális. Természetesen szóban is megbeszéltük, ki-
nek mi tetszett a meséből. A projekt 1–5. pontjára,
vagyis a hangulati előkészítésre, a vásárlással kap-
csolatos fontos tudnivalók megbeszélésére és a mese-
bemutatásra, az illusztráció elkészítésére, a mesé-
ről való beszélgetésre két tanítási órát fordítottam
II. 8-án, pénteken.

Hétfőn, II. 11-én 11 órakor látogattunk meg egy
VI. kerületi REÁL élelmiszerboltot. A látogatást elő
kellett készíteni. Itt szeretném megemlíteni, hogy a
szülőkkel egy, a projekt kipróbálását megelőző szülői
értekezleten beszéltem meg, hogy 1 hétig és 3 napig
délutánonként a „Vásárlás” című projektet valósítjuk
meg a házi feladatok elkészítése, tanulás, gyakorlás
helyett. A szülők belátták – miután részletesen ismer-
tettem velük a projekt tartalmát –, hogy a tapasztalat-
szerzéssel együtt járó, cselekvő tanulás is a gyerme-
kek hasznára válik. Három üzletben jártam, mire az
egyik vezetőjével meg tudtam egyezni abban, hogy
16 fős osztályomat elvihessem egy látogatásra hozzá-
juk. Erről csak azért számoltam be ilyen részletesen,
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hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy az előzetes
időpont-egyeztetést tanácsos időben elkezdeni. Végül
is kolléganőm segítségével ellátogattunk az élelmi-
szerboltba. Előtte megfigyelési szempontokat adtam
a gyerekeknek: „Kik dolgoznak a boltban, milyen
munkát végeznek? Hol helyezkednek el a különböző
árucikkek? Hányféle árucsoportot figyelhetünk meg?
Milyen árucikkeket kell a pultnál kérni?” A boltláto-
gatás előtt azt is megtárgyaltuk, hogy mi lesz a far-
sangi menünk, és milyen hozzávalók szükségesek
ehhez. Egy-egy tanulót megbíztam azzal, hogy ér-
deklődje meg a hozzávalók árát.

A gyerekek az előkészítés eredményeképpen pél-
dásan viselkedtek, köszöntek, érdeklődtek az üzlet-
ben. Antónia például odalépett a pulthoz és így szólt:
„Csókolom, legyen szíves megmondani, mennyibe kerül a
Kaiser szalámi?” Miután felvilágosítást kapott, megkö-
szönte és elbúcsúzott: „Köszönöm, viszontlátásra!”
Majd visszatértünk az iskolába, és megbeszéltük a
látottakat. Nagyon megdicsértük a gyerekeket pél-
damutató viselkedésükért. A projekt 6–7. pontja: a
„Látogatás egy boltban” és a látottak megbeszélése
a megfigyelési szempontok alapján egy tanítási órát
vett igénybe, mert egy közeli boltba sikerült elláto-
gatnunk.

II. 12-én, kedden délután 14 órakor kezdtük a
munkát a 8. projektponttal. Három önként jelentkező
pár játszott el egy-egy vásárlásos szituációt. Köszö-
néssel üdvözölték az eladót. Imitálták a termékát-
adást, majd a fizetést, és szépen elköszöntek egy-
mástól. Majd megkértem a gyerekeket – az előzetes
szülői értekezleten a szülőket is –, hogy beszélges-
senek otthon a vásárlásról: „Kik szoktak vásárolni a
családban? Hol? Hogyan? Mit?” Ezután Weöres Sán-
dor Vásár című versét olvastam fel. Megbeszéltük, mi
mindent árulnak a vásárban: almát, trombitát, csiz-
mát, ködmönt, mézesbábot, tükrös szívet, és mit csi-
nál a köszörűs.

A 11. projektpont adta az ötletet, hogy néhány hiá-
nyos, hibás párbeszédet magnóra vegyek és lejátsz-
szam a tanulóknak, melyeket megbeszéltünk, kijaví-
tottunk, kiegészítettünk. Az egyik hiányos párbeszéd
két javított változatát magnóra vettük.

A 12. pont feladatát, a boltnevek és az árucikkek
párosítását a következőképpen valósítottuk meg: kár-
tyákra rajzoltam különböző bevásárló helyek szim-
bólumait, majd megbeszéltük, hogy melyik rajz
melyik üzletet szimbolizálja, például alma = zöldség-
bolt, csokoládé, cukorka = édességbolt stb. Egy-egy
padra letettük az üzletet jelentő képkártyát, majd ter-
mékeket mutattam fel, amelyeket egy-egy tanuló
elhelyezett a megfelelő boltban, azaz a megfelelő
szimbólumnál. Itt annyiban tértem el a projekttől,
hogy kihasználtam a lehetőséget a vásárlási, udva-

riassági szokások gyakoroltatására úgy, hogy páron-
ként vásároltak a gyerekek a kialakított üzletekben.
Így gyakorolhatták az udvarias köszönést, kérést,
megköszönést. Kb. 60 percig tartott a foglakozás.

II. 13-án, szerdán 14.30-kor láttunk hozzá a foly-
tatáshoz. Négyfős szimpátiacsoportokat alakítottunk.
Egy-egy csoport kapott egy-egy terméket: Baba tus-
fürdőt, öblítőt, kefirt, sajtot. A következő feladatot
adtam a csoportoknak: „Mit gondoltok, mi mindent
írtak rá egy-egy termékre? Miről tájékoztatják a vá-
sárlót? Beszéljétek meg! Majd válasszatok egy szó-
szólót, aki beszámol a csoport munkájáról!” Tapasz-
talatom szerint ez a feladat túl nehéz volt az elsősök
számára, hiszen ők még nem tudnak olvasni. Csak a
logikus gondolkodásukra hagyatkozhattak. Mégis
nagyon fontos dolgokat gyűjtöttek össze, például a
termék nevét olvashatjuk, azt, hogy miből készül,
hogy meddig lehet elfogyasztani, milyen a csoma-
golóanyaga, újra hasznosítható-e. A legügyesebb cso-
port játszhatott jutalomból a „Gazdálkodj okosan”
című társasjátékkal, mert az utasításokat el kellett
olvasnom nekik, addig a többi csoport tervezhetett
plakátot a Bolhapiacra. Még ezen a délutánon beszél-
tük meg az előző napon kiadott otthoni feladatot a
vásárlással kapcsolatban. Három kisgyermek beszél-
getett szüleivel vásárlási szokásaikról. Erről a követ-
kezőképpen számoltak be: „Veszünk husit, paradicso-
mot…”. A „Milyen gyakran vásároltok?” kérdésre:
„Hétfőn vagy kedden vagy szerdán…”. „Hogyan vásárol-
tok?” „Elmentünk a TESCO-ba, és anyukám megkérdezte:
Legyen szíves megmondani, hol van a husi?” „Hogyan
kért a pultnál?” „Kérek szépen csirkenyakat…”

Február 14-én csütörtökön szintén 14.30-tól 15.30-ig
tartott a foglalkozás, melyet a reklámról szóló beszél-
getéssel kezdtünk. Pontosan tisztában voltak a gyere-
kek a reklám céljával, és azt is nagyon jól tudták,
hogy kritikával kell hallgatni, nézni a reklámfilmeket.
Ezután a projektben szereplő szólásokat, közmondá-
sokat magyaráztuk meg. A „Jössz te még az én bol-
tomba”, „Ácsorog, mint a boltos legény” szólásokat
nem ismerték, nem tudták megmagyarázni. Még
néhány további szólást, közmondást is megtárgyal-
tunk. A kelendőséget jelentő szólásokat értették, de a
„Nyáron csináltass szánt…” átvitt értelmű jelentését:
„Légy előrelátó, tervezd a jövőt!” meg kellett magya-
rázni a gyerekeknek.

Ezután ismét boltokat alapítottunk. Vásárlókoron-
gokat, „petákokat” kaptak, azzal fizettek. Felhasz-
náltuk az üzletek előzőleg elkészített szimbólumkár-
tyáit, valamint a termékeket. Azokat vásárolták meg
a vásárlók, és fizették ki a petákokkal.

Február 15-én 14.30-kor kezdődött az osztályban a
Bolhapiac. Megkértem az előkészítő szülői értekez-
letem a szülőket, hogy kis cédulákkal árazzák be az
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eladandó árut, és adjanak a gyerekeknek maximum
300-400 forintot. Segítettem a gyerekeknek vásárolni,
eladni, fizetni, visszaadni. Nagy élmény volt szá-
mukra, hogy igazi pénzzel fizethettek. Sajnos volt
olyan gyermek, aki nem hozott sem eladandó játékot,
sem pénzt, ők csak megfigyelőként tudtak részt venni
a programban.

Február 18-án hétfőn délután újra megbeszéltük a
gyerekekkel a farsangon elkészítendő menüt, melyet
a szülőkkel is megtárgyaltam. Közösen megegyez-
tünk abban, hogy szendvicsfalatkákat, kókuszgolyót
és gyümölcssalátát fogunk készíteni. Az egyes ételek-
hez vásárlási listát állítottunk össze. Egy-egy gyer-
mek kapta feladatként egy-egy termék megvásár-
lását.

Másnap, II. 19-én szintén 11 órára mehettünk
ugyanabba a REÁL élelmiszerboltba. A gyerekek se-
gítséggel, de ügyesen megtalálták a kívánt termé-
keket. A szalámit az a kislány kérte, aki korábban
megérdeklődte az árát. Betettük egy kosárba az áru-
cikkeket. Az iskola által biztosított, gyerekenkénti
500 Ft-ból vásároltunk. A 16 főre 8000 Ft-ot kaptunk,
amiből 2600 Ft-ot megtakarítottunk. Ebből a pénzből
vásároltam még műanyagpoharakat, kiskanalakat,
papírtálcát, szalvétát, a teremdíszítéshez anyagot a
farsangra.

Szerdán, II. 20-án volt az alsós farsang iskolánkba.
14.00–15.30-ig közös program volt a tornateremben,
majd egy óra állt rendelkezésünkre az osztályban a
farsangi menü elkészítésére. A padokat összetoltuk, 3
asztalnál készült a farsangi menü: az egyiknél az
osztályfőnök és egy anyuka vezetésével a gyümölcs-
saláta, a másiknál egy apuka dagasztotta a keksz-
golyó alapanyagát, a harmadiknál egy anyuka irányí-
totta a szendvicskészítést. A szükséges eszközöket az
előző napon a konyháról kértem kölcsön. Ezekkel az
eszközökkel vidáman folyt a munka. A gyerekek
segítettek narancsot tisztítani, kekszgolyót formálni,
a kókuszreszelékbe forgatni, kenyérszeleteket kenni,
rátenni a szalámit, uborkát, ketchupöt, beleszúrni a
kenyérfalatkákba a fogpiszkálót. Miután elkészült
a menü, megterítettünk, svédasztalszerűen tálaltunk.
Mindenki poharát megjelöltük alkoholos filctollal.
A mulatságot közös játékkal zártuk. Kolléganőm sze-
rint még nem volt ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott
légkörű farsangja, úgyhogy hagyományt szeretne te-
remteni farsangi menü készítéséből szülői közremű-
ködéssel.

II. 21-ére, csütörtökre már csak az értékelés maradt
hátra, melyet stafétamacival oldottunk meg. Minden-
ki megfoghatta a macit, amelyet addig tartott a kezé-
ben, amíg el nem mondta a véleményét, majd tovább-
adta másnak, aki szintén közölhette, hogy érezte
magát az elmúlt héten, a vásárláskor, a farsangon:

Nekem az tetszett a legjobban, hogy a szülőkkel együtt
készítettük az ételt. Jó volt vásárolni. Én a bolhapiacon
éreztem a legjobban magam. Szerettem énekelni az „Én el-
mentem a vásárba” kezdetű dalt.

Nagy elégedettségemnek adtam hangot a gyere-
kek fegyelmezett, érdeklődő, aktív részvételéért a
projekt megvalósításában. Nagyon meg voltam elé-
gedve a bolti viselkedésükkel. Fegyelmezetten néze-
lődtek, érdeklődtek, rakták a kosárba a termékeket.
A projekt produktuma, a farsangi menü elkészítése
valóban felhelyezte a koronát a projektre, mert talán
van olyan család az osztályunkban, mely mintát
találhatott a gyerekek bevonására az otthoni konyhai
tevékenységekbe, hiszen a mai gyermek mindent
készen kap, mert így gyorsabb, egyszerűbb, prak-
tikusabb. Nincs elég idő, türelem a gyerekekre. Na-
gyon fontos az alábbi bölcsesség: Ne halat adj nekik,
horgászni tanítsd a csemetéket! A projekt összességé-
ben motiváló hatású, játékos, az életkori sajátossá-
goknak megfelelő volt. Nagy örömömre és tanulsá-
gomra szolgált, hogy kipróbálhattam. Köszönöm a
készítőknek!

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Vásárlás II.
Apáczai Csere János Nevelési
és Általános Művelődési Központ 2. Számú
Általános Iskolája, Pécs, 1. osztály
Készítette: Pálfiné Deli Ildikó

Az iskola
Iskolánk Pécsett, a Kertvárosban, egy lakótelepen
található. Tanulóink létszáma 477 fő. Alsó tagozaton
általában kettő, felsőben három párhuzamos osztály
van évfolyamonként. A 2007/2008-as tanévtől moz-
gáskorlátozottakat is tanítunk. A szülők jelentős része
munkanélküli. Tanulóink között sok a hátrányos
helyzetű.

Az osztály
Létszáma 27 fő, ebből 11 fiú, 16 lány. Egy gyermek
sajátos nevelést igényel, mert mozgásában és értelmi
képességeiben akadályozott. Hátrányos helyzetű hat,
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felzárkóztatásra szorul öt tanuló. Nagycsaládban él
négy tanuló (öten vannak testvérek). A gyermekek
értelmi képességei átlagosak, mozgásuk jó. (Úszó-
osztály, hetente kétszer 2 órát úsznak.)

A projekt
Ráhangolódás • A fonotékában hallgattuk meg először
az „Én elmentem a vásárba...” című dalt. A gyerekek-
nek nagyon tetszettek a szereplő állatok. Az osztály-
ban lerajzoltuk őket, és bábokat készítettünk. Mikor
újra hallgattuk a dalt, és eljátszottuk a bábokkal, a
gyerekek vidáman utánozták az állatok hangját. To-
vábbi dalokat énekeltek, verseket mondtak a vásárral
kapcsolatban (például „Elmentem a piacra”). Idő-
igény: 2 óra.

A meglévő tudás feltérképezése • Kapcsolódva az „Én
elmentem a vásárba….” című dalhoz kineveztünk
egy érmét „félpénznek”. Körbeálltunk, és akinek a
kezébe került a „félpénz”, elmondta, ami eszébe
jutott a vásárlásról („Jut eszembe” játék).

Beszélgetés • A beszélgetés frontális osztálymunká-
ban folytatódott. Próbáltam a gondolatokat a vásárlás
irányába terelni. Okosan beszéltek arról, hogy „A vá-
sárláshoz pénz kell, amiért meg kell dolgozni” (erkölcsi
érték). „Van olyan, aki akar dolgozni, csak nincs munkája,
ezért nincs pénze” (szociális érzékenység). Elmondták,
hogy szeretnek vásárolni, van, amit naponta ve-
szünk, van, hogy nagy bevásárlásra megyünk he-
tente, havonta. Voltak számukra furcsa szavak (isme-
retlyukak) például áru, szükséglet, üzlet, árucsere
(szókincsbővítés).

Mesebemutatás (Ursula Wölfel: Mákos rétes) •
A mesét viccesnek találták, mi is eljátszottuk, az ere-
detit is és a „javított” változatot is. Elmondták, hogy
ők is jártak már úgy, mint a kislány a mesében, pél-
dául mustár helyett majonézt vettek. Észrevették,
hogy a 100 Ft, amit a kislány kapott, már nem elég
3 rétesre és 30 db bélyegre. Megbeszéltük, hogy ré-
gen más pénzek voltak, még pengőt is hoztak mu-
tatóba. Megjegyezték, hogy az 1 és 2 forintost pont
most vonják ki a forgalomból „Mert már nem kell”. Öt-
let: „Mi gyűjtsük össze, adjuk oda annak, aki szegény”
(szociális érzékenység: adományozás a rászorulók-
nak).

Beszélgetés a mesével kapcsolatban • A feladatot cso-
portmunkában próbáltuk megoldani, négyfős cso-
portokat alakítottunk. A csoportok megbeszélték a
kérdést, majd beszámoltak az osztálynak: Köszönünk,
udvariasak vagyunk, nem hangoskodunk, nem akarunk
mindent megvenni. Ha anyukánk nem vesz meg valamit,
nem cirkuszolunk. Időigény: 2 óra.

Látogatás egy boltban • A gyerekeket nagy örömmel
töltötte el már a lehetőség is, hogy boltba megyünk:
„Tényleg boltba megyünk? De jó!” Ez a feladat igényelte

a legnagyobb szervezést (hely egyeztetése, időpont
egyeztetése, szülői segítség kérése, csoportalakítás).

Kiindulópont • Az osztály tanulói észrevették, hogy
a farsangról megmaradtak üdítős üvegek, amelyeket
nem dobtunk ki. Felfedezték, hogy rá van írva az
üvegre: visszaváltható. Ötletként merült fel: Vigyük
vissza a boltba! Négyfős csoportokat alakítottunk,
minden csoport kapott visszaváltható üveget.

A feladatok, megfigyelési szempontok megbeszélése •
(1) Üvegek visszaváltása (tervezés, szervezés, lebo-
nyolítás), (2) a kapott pénzen + csoportonként 200 Ft-
on azt lehetett venni, amiben a csoport megegyezett
(kommunikáció, kompromisszumkeresés, megoldás).
Kicsit aggódva indultam a feladatnak, mert a gyere-
kek önállóságára (üvegvisszaváltás helyének megta-
lálása, visszakapott pénz megőrzése, blokk félretevé-
se, vásárlás), kompromisszumkészségére (négy főnek
meg kellett egyeznie, hogy mit vegyenek), egészség-
tudatára (nem csak cukrot, csokit veszünk!) és meg-
felelő viselkedésre (köszönés, udvariasság, kulturált
magatartás) kellett hagyatkoznom. A feladat nagyon
jól sikerült. Minden csoport megoldotta a feladatát,
visszaváltották az üvegeket, külön megdicsérték őket
az eladók az udvarias viselkedésükért. A csoportok
meg tudtak egyezni, vagy Fornettit, vagy hókiflit vet-
tek. Időigény: 1 óra.

A látottak megbeszélése • A boltlátogatás megfigye-
lési szempontjainál problémát okozott, hogy vagy
nem ismertek a gyerekek olyan szavakat, mint gon-
dola, árufeltöltő, szavatosság, összetevők stb., vagy
az olvasási készség nem áll olyan szinten, hogy érté-
kelhető legyen a felfedezésük. A tudatos vásárlás
csíráját mégis elvetettük, megtudták, hogy az árukon
egy sor fontos dolog van, amit érdemes elolvasni.
Egyik kisgyerek elmondta, hogy neki olyat nem sza-
bad enni, amiben mogyoró van, mert allergiás rá.

Játékkezdeményezés • A legnagyobb sikere ennek a
szituációs játéknak volt. A gyerekek otthonról ren-
geteg dolgot hoztak (gyűjtőmunka): üres dobozokat,
sampont, szappant, zöldségeket, pénztárgépeket,
mérleget, bevásárlókosarat, játékpénzt stb. Ők alakí-
tották ki a boltot az áruféleségek szerint. Az osztály
egyik részén zöldségeket lehetett vásárolni, a másik
részén tejtermékeket. A beszélgetések eladó és vevő
között úgy zajlottak, mint egy kis boltban, az osztály
képe pedig olyan volt, mint egy nagy bevásárló-
központ. Érdekes volt megfigyelni, ahogy a kis bolt-
ban beszélgetnek a szereplők:
– Jó napot kívánok!
– Jó napot kívánok! Mit adhatok?
– Kérek lisztet, vajat, túrót! Jönnek az unokák, sütök

nekik pogácsát! Van friss tojás is?
– Igen.
– Akkor azt is kérek 10 db-ot!
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– Segítek betenni a szatyorba!
– Köszönöm! Viszontlátásra!
– Viszontlátásra!
A nagy bevásárlóközpontban használták a bankkár-
tyát. Tökéletesen tudta a vevő, hogy hogyan kell be-
ütni a kódot, az eladó pedig lehúzta a pénztárgépen a
kártyát, ahogy azt a valóságban kell! Időigény: 2 óra.

Gyűjtőmunka • Otthoni feladat volt: Érdeklődjenek
a szüleiktől a vásárlási szokásokról, utána megbe-
széltük.

Mesehallgatás (Végh György: „Mi mindent kell be-
vásárolnia Don Makarémónak?”) • Csoportokban
bevásárlólistát készítettek a gyerekek azokról a dol-
gokról, amikre emlékeztek a meséből. Megjegyezték,
hogy anya is szokott listát írni, hogy el ne felejtse, mit
kell venni.

Hiányos párbeszédek • Csoportmunkában valósult
meg a feladat. Felismerték a helyszíneket a párbe-
szédek alapján (papírbolt, cipőbolt, játékbolt, illat-
szerbolt).

Boltnevek és árucikkek párosítása • Csoportmunkák-
ban újságokból kivágták az áruk képeit. A táblára tet-
tük a boltneveket, hozzájuk rendeltük a képeket. Pék-
ség: kifli, kenyér; zöldséges: paradicsom, uborka;
bútorbolt: szekrény, ágy. Időigény: 2 óra.

Termékinformáció gyűjtése • A végrehajtás korláto-
zottan valósult meg. Oka: a termékeken nagyon ki-
csik a feliratok. Az elsősök még nem tanultak meg
minden betűt, ezért a szavak olvasása nehézkes, főleg
ilyen szavaké, mint: glükóz, citromsav, ínyenc, szava-
tosság stb. Örömmel fedezték fel viszont azokat a
szavakat, amiket megértettek: víz, ecet, só, cukor stb.

Vásárlási kérdések • A tudatos vásárlás csíráit elve-
tettük: már figyelik, mi van ráírva az árukra, felfe-
dezik a visszaváltható üvegeket (környezettudatos
magatartás), megismerik és keresik a „Magyar ter-
mék” emblémát.

Társasjáték • Csoportban játszottunk. A szabályokat
nem mindig sikerült betartani, de nagyon tetszett
nekik a sok játékpénz. Időigény: 1 óra.

Már megbeszéltük a család vásárlási szokásait a 9.
feladatnál, újra nem térünk vissza rá.

Reklámfilm • Vetítésre nem volt lehetőségünk, nem
állt rendelkezésünkre sem videó, sem DVD, ezért a
feladatot kihagytuk.

Vonzó, figyelemfelkeltő csomagolás, címketervezés •
A feladatot kihagytuk. Oka: elsősöknek nehéz.

Közmondások • Néhány közmondást megpróbál-
tunk megbeszélni, de akadályokba ütközött, mert (1)
nem tudták, mi az, hogy közmondás, (2) nem hallot-
ták még, (3) a mondatok konkrét jelentését keresték,
nem tudták megmagyarázni az átvitt értelmét.

Boltalakítás • A feladat megvalósult már korábban,
de a gyerekeknek annyira tetszett, hogy kérésükre

több napon át játszottunk boltost. Új és új ötletek
voltak: árazták az árukat, feliratokat készítettek, rá-
írták az üvegekre, hogy visszaváltható, blokkot írtak
stb. (A vásárlók könyvének bevezetését korainak
találom.)

A bolhapiac feladatsorból csak a vásári kikiáltók
történetét, szerepét emeltük ki. A bolhapiac ötletét a
szülők nem támogatták. Elolvastuk Weöres Sándor
„Vásár” című versét. Volt tapasztalatuk a vásárról:
vasárnaponként a „Pécsi Vásár” népszerű és ismert a
gyerekek körében is. A vásárt lerajzoltuk.

A „Farsangi menü” feladatsort nem tudtuk beven-
ni a projektbe, mert az időpontok nem megfelelően
alakultak. A farsang sokkal korábban volt, mint a
projekt megvalósulása.

Értékelés
A kilépőkártya ötlet másodikosoknak javasolt, de mi
is kipróbáltuk. A projekt zárásaként körbeültünk, és
mindenki kapott a kezébe egy kártyát, amin egy
bevásárlókosár volt. Aki elmondta a véleményét az
eltelt 2 hét munkájával (a projekttel) kapcsolatban, az
középre tette a kártyáját, és kilépett a témából.

A projekt megvalósítására 10 tanórát (2+2+1+2+
2+1) és kb. 10 óra tanórán kívül tevékenységet szán-
tunk (gyűjtőmunka: 0,5 óra, interjú a szülőkkel: 0,5
óra, dobozok, áruk gyűjtése: 0,5 óra, szórólapok gyűj-
tése, vágása: 1 óra, társasjáték: Gazdálkodj okosan: 2
óra, vásárlátogatás: 2 óra, rajz készítése a vásárról:
2 óra stb.).

Megjegyzések
Ahogy a tanulók látták: „Jó volt, hogy újra boltost játsz-
hattunk, mint az oviban. A legjobb az volt, amikor egyedül
mehettünk boltba. Én már el tudom olvasni, ami a dobozra
van írva! Nekem az tetszett, amikor az üvegeket visszavit-
tük a boltba, és Fornettit vettünk a pénzből. Már otthon is
találtam olyat, amin a magyar jel volt!” (magyar áruk
emblémája).

Ahogy én láttam: A projektre szánt időt (10 tanítási
óra, 10 tanórán kívüli óra) nagyon soknak találom,
főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a tanterv által elő-
írt feladatok ténylegesen nem valósulnak meg (konk-
rét számolási készség fejlesztése, alapműveletek
gyakorlása nagyon kis időarányban történik). A tanu-
lásszervezés nagyon sok időt és energiát igényelt.

Az első osztályban a félév során addig jutottunk,
hogy kialakítottuk a szokásokat: a tanító nénire figye-
lünk, előre nézünk – a padok hagyományos módon
3 sorban voltak –; ha írunk, mind a két kezünket a
padra tesszük; ha valamit mondani szeretnénk, je-
lentkezünk. A projektben sokszor csoportmunkában
kellett dolgozni, ami feltétezte, hogy a padokat össze-
húztuk. Új helyzet volt, hogy meg kellett egymással
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beszélni dolgokat, egymásra kellett figyelni, meg kel-
lett egyezni (kooperatív módszerek).

A projekt végrehajtása nem könnyű, de megvaló-
sítható. A témában a gyerekek megfelelően motivál-
tak voltak. Tapasztalatokat szereztek a vásárlásról,
problémahelyzeteket oldottak meg. Életkoruknak
megfelelő szinten tudtak tervezni, szervezni, kom-
munikálni, együttműködni, döntéseket hozni, tehát a
projekt célja megvalósult. Számunkra a Vásárlás pro-
jekt lezárult, de nem múlt el nyomtalanul: biztos,
hogy 2. osztályban is elővesszük, és végigcsináljuk
újra a feladatsort, már egy kicsit érettebben. A cso-
portmunkát mint tanulásszervezési lehetőséget gyak-
rabban fogjuk alkalmazni, mert tapasztaltuk a benne
rejlő változatosságot, mozgáslehetőséget. (Tehát a pa-
dok nem kerülnek vissza 3 sorba!) A projekt megfer-
tőzött bennünket oly módon, hogy kolléganőmmel
közösen kitaláltuk a következő hetek projektjeit.

A projekt értékelése 0–10-es skálán az alábbi szem-
pontok alapján:

Vásárlás III.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Budapest VI. kerület, 1. osztály
Készítette: Janicsek Lajos Tamás

Az iskola
Terézváros önkormányzata 2007. augusztus 31-étől
összevonta a Lovag Utcai Általános Iskolát a Vörös-
marty Mihály Általános Iskolával. Jelenleg a 406 fő-
ből 132 hátrányos helyzetű, a tanulói létszám 68%-a
veszélyeztetett. A sajátos nevelési igényű tanulók
jellemzően logopédiai osztályban tanulnak. Egy évfo-
lyamon általában 3-4 párhuzamos osztály működik.

Az osztály
A projektet kipróbáló osztály az első évfolyam
egyetlen osztálya. Létszáma 21 fő. Ebből lány kilenc
fő, fiú tizenkettő. Hátrányos helyzetű tíz, halmozot-
tan hátrányos helyzetű három, sajátos nevelési
igényű hét tanuló. Az osztály iskolaotthonos for-
mában működik. A sajátos nevelési igényű tanulókat
a szakórákon külön kiscsoportban oktatjuk, amit
beszédfogyatékosságuk indokol.

A projekt
A ráhangolás a projektben meghatározott módon az
„Én elmentem a vásárba…” című énekes játékkal
kezdődött. A gyerekek kört alkottak, egyikük beállt
középre, őt jártuk körül, és ő választotta az első ven-
nivalót. Aztán mindig az vett valamit, aki utoljára állt
be a körbe. Ezt követte a „Jutott eszünkbe a vásárlás-
ról” (2. pont). Leginkább az jutott eszükbe, hogy
olyankor ajándékot kapunk.

Ebből kiindulva tettem fel a kérdést, hogy vajon
ezért járnak-e szüleik elsősorban vásárolni? Így tér-
tem rá a 3. pontra. Elsoroltuk, hogy általában milyen
élelmiszereket szoktak a szülők leggyakrabban vásá-
rolni, mi az, amit ritkábban vesznek. Kérdésekkel irá-
nyítottam a beszélgetést. Megkérdeztem, ki vásárolt
már egyedül, vagy kit szoktak elküldeni a boltba, ha
valami kell. Szinte mindenki jelentkezett. Jellemzően
tejet és kenyeret szoktak venni ilyenkor. Az is előke-
rült, hogy többükkel előfordult már, hogy mire a bolt-
ba értek, elfelejtették, mit is kellene venniük. Ekkor
rákérdeztem, mi lenne a biztosíték arra, hogy biz-
tosan ne felejtsünk el semmit: Listát kellene írni! Vi-
szont ilyen listát még soha senki nem kapott közülük
a kezébe.

Innen logikusan következett Ursula Wölfel „Má-
kos rétes” című meséjének a bemutatása (4. pont),
amit az interneten találtam meg. Ebben a vásárolni
küldött kislány összekeverte a számokat: 30 rétest
vett és 3 bélyeget. Rendkívül viccesnek találták a tör-
ténetet, végig nevették, majd kérték, hogy olvassam
fel újra. Itt ismét megbeszéltük, hogy egy kis vásár-
lási lista jól jött volna, de nem történt olyan nagy kár.
Idő: 1–4. feladat: 70 perc.

Következő alkalommal beszélgettünk a vásárlás
során követendő udvariassági szabályokról (5. pont).
Ez szervesen kapcsolódott a Hunyadi téri piacon tett
látogatásunkhoz (6. pont). Azért választottam a pia-
cot, mert itt egy helyen sokféle bolttal és portékával
találkozhatnak a gyerekek. A zöldségesnél sorra vet-
tük a gyümölcsöket és a zöldségeket. Megfordultunk,
és már a háztartási felszerelések boltjánál álltunk.
A pékboltban csupa finomság. Egymással szemben
két savanyúságot áruló stand. Egyik kedves néninek
annyira megtetszettünk, hogy kaptunk tőle ajándék-
ba egy zacskónyi csemege uborkát. Füstölt húsféle-
ségek standja. Megbeszéltük, hogy ezeket a húsokat
nem kell hűtőben tárolni, mert füstöléssel tartósí-
tották. A hentesüzletnél megérdeklődtük, melyik a
legdrágább húsféle. Megnéztük a hűtőpultokat, és
megfigyeltük a marhahús és a sertéshús közti kü-
lönbségeket is. A halasnál megtudtuk, hogy 40-féle
halat árulnak, amin komolyan elcsodálkoztunk.

A gyerekek nagyon udvariasak voltak, használták
az előzőleg megbeszélt udvariassági formulákat, ki-

Szempont Érték
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Módszertani sokszínűség 10
Tanulásszervezés 9
Értékelés 9
A modul értékelése összességében 9
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várták a sorukat. Jól érezték magukat a látogatás
során, őszintén sajnálták, hogy vissza kell menni az
iskolába. Idő: 5–6. feladat: 70 perc.

A következő foglalkozás elején felelevenítettük a
vásárcsarnokban tett látogatásunk eseményeit. El-
soroltuk a standokat, boltokat, az ott kapható áru-
féleségeket. Felidéztük az elhangzó párbeszédeket
(7. pont).

Ezután egy játékot kezdeményeztem. A tanterem-
ben áruházat rendeztem be, különböző helyeken
különféle osztályok voltak. Körbejártuk a termet.
Megnéztük, mi mindent lehet találni a polcokon, mi
mindent lehet vásárolni. Mindenki eldöntötte, hol és
mit vásárolna, amit utána le is rajzoltak. Az elkészült
munkákat megnéztük, csoportosítottuk boltfajták
szerint.

Ezzel a kis átvezetéssel jutottunk el a 8. pontig.
Négy csoportot alkottam úgy, hogy a gyerekek széké-
nek aljára kis jeleket ragasztottam. A gyerekeket ké-
pességek szerint válogattam össze, minden csoportba
került már jobban olvasó gyermek, de szempont volt
az is, hogy a magatartászavaros tanulók ne együtt
legyenek. A csoportok szituációkat jelenítettek meg,
amiket egymásnak is bemutattak. Vidám volt a han-
gulat. Felhasználták az eddig szerzett tapasztalatai-
kat (udvarias köszönési formákat, áru–pénz csere
történt, minden csoport csomagolta az árut). A cso-
portok maguk választották a helyszíneket, így lett
halárus, két cukrászda, pékbolt. Egymás produkcióit
spontán tapssal jutalmazták. Komolyan vették a fel-
adatot. Kiemelték a jó megoldásokat: „Szerintem na-
gyon ügyesek voltak, mert udvariasan köszöntek és kértek
az eladótól”. „Mitől lett volna még jobb a jelenet?” „Úgy
vitték el a süteményt, hogy nem is fizettek érte, és az eladó
sem szólt ezért”.

Ezután beszélgettünk a gyűjtőmunkáról (9. pont,
érdeklődjenek szüleiktől a család vásárlási szokásai-
ról). A kérdéseket már előzőleg elküldtem a szülők-
nek is, amikor arra is megkértem őket, hogy külön-
féle csomagolásokat küldjenek be az osztályba. Ekkorra
már hegyekben álltak a tele szatyrok a teremben.

Kis pihenő után mutattam be Végh György „Mi
mindent kell bevásárolnia Don Makarémónak?” cí-
mű meséjét (10. pont). A gyerekeknek már a cím is
nagyon tetszett. Aztán végig nevették az egész felol-
vasást. Egy-egy történet felolvasása után az osztá-
lyom tanulói tudják már, hogy elmondhatják vélemé-
nyüket, érzéseiket, ide kapcsolódó élményeiket, így
történt most is. Kérték, hogy ismét olvassam el nekik,
ekkor összegyűjtöttük, mi mindent sorolt fel Don
Makarémó. Megbeszéltük a gyerekek számára isme-
retlen kifejezéseket is.

A hiányos párbeszédeket (11. feladat) az előzőleg
már kialakított csoportokban oldották meg a tanulók.

A fegyelmezett feladattudattal rendelkező gyerekeket
kötötte le inkább ez a feladat. Volt, akinek a párbe-
szédek végighallgatása is gondot jelentett. A hiányos
mondatok kiegészítéséhez segítséget nyújtottam
minden csoportnak, és a behelyettesítendő szavakat
is odaadtam a gyerekeknek, de csak miután maguk-
tól is hasonló megoldásokat találtak. A párbeszédek
virágboltban, gyógyszertárban, élelmiszerboltban és
illatszerboltban játszódtak.

Közben eszembe jutott, hogy patikában gyereke-
ket ki sem szolgálnak, így ezt is megbeszéltük. Idő:
7–11. pont megoldása együtt: 110 perc.

Következő alkalommal a 12. feladat megoldásával
folytattuk a projektet. Nem szókártyákkal, hanem
képekkel oldottam meg a feladatot. A csoportok min-
den tagja kapott egy képet, a csoporton belül olyat,
ami azonos helyen vásárolható meg. A csoportok
megnevezték a termékeiket. Táblára tettük, és megne-
veztük a boltot is, ahol megvehetjük. A vegyesboltnál
megbeszéltük, hogy a kisebb falvakban vannak ilyen
boltok, ahol általában csak egyetlen üzlet található.
Az én nagymamám is ilyen kis faluban lakik, és ott is ilyen
kis bolt van, de mindenfélét lehet benne kapni.

Termékinformációkat gyűjtöttünk (13. feladat). Két
konzerv, egy csokis keksz és egy fasírtpor csoma-
golását kapták meg a csoportok. Azt kértem tőlük,
hogy olvassák el az összetétel szó után felsoroltakat,
és mindenki egy olyan összetevőt jegyezzen meg,
amit ismer a felsoroltak közül. Megbeszéltük, hogy a
fasírtpor kivételével a többi azonnal fogyasztható
készétel. A fasírtpor elkészítésének leírását a csoport
egy jól olvasó tanulója felolvasta. Ezek a termékek
nagyon ízléses és szép csomagolásban voltak. Ekkor
lisztes zacskót és tejes dobozt hoztam. Megkérdeztem
tőlük, mi a véleményük a csomagolásról. Nem annyira
szép. Több rávezető kérdéssel tudtunk oda eljutni,
hogy a lisztet és a tejet akkor is megvesszük, ha nem
szép a csomagolásuk, mert mindenképpen szüksé-
günk van rá. A csoportok készételeit viszont nem biz-
tos, hogy megvennénk, azért csomagolták annyira
szépen azokat, hogy észre vegyük őket, és azokat
válasszuk a kínálatból. (A beszélgetés menete inkább
ide kínálta számomra a 18. pont megoldását: vonzó,
figyelemfelkeltő csomagolás.)

Ekkorra már berendeztük a behozott csomagolá-
sokból a boltunkat. Lett külön üdítőitalos polc is. „Mi-
lyen üdítőt választanátok?” – kérdeztem. Minden-
ki félliteres palackosat választott. Megkérdeztem,
mennyibe kerül a kicsi palack, megbeszéltük mennyi-
be a nagy. Mondtam nekik, hogy a nagyban lehet
ötször annyi mennyiség is, és csak kétszer-háromszor
drágább. Melyik éri meg akkor jobban? De csak a kicsi
palack fér bele a táskámba – vetette fel egy kisfiú. Akkor
vegyetek egy nagyot, és ha van egy kicsi palackod, abba
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töltögessetek át mindig a nagyból! – tanácsolta neki egy
másik. A csoportok körbejárták a kisboltot, mindenki
választott egy terméket: ébresztőórát, sampont, cso-
koládét, sajtot (14. feladat).

A csoportok ismét jeleneteket mutattak be, amiben
megvásárolják, amit választottak. Közben természe-
tesen elhangzottak a vásárlói kérdések. A játék után
beáraztuk a boltunk termékeit. Összehasonlítottuk az
egyes cikkek értékét, 20 forintba kerülhetett a leg-
drágább. Megalapítottuk a boltunkat (20. feladat).
Idő: 12–14., 20. feladat: 90 perc.

A következő alkalommal következett a társasjáték
(15. feladat). Az elsősök nem tudják még használni a
„Gazdálkodj okosan!” társasjátékot, mivel matemati-
kai ismereteik nem eléggé kiterjedtek hozzá. A terem-
ben viszont rendelkezésre állt egy „Ki nevet a végén?”.
A gyerekek a már megszokott csoportban ültek a
játék köré. Annyi forintot kaptak, amekkorát dobtak.
Mindenki egyénileg gyűjtötte a pénzét. Nekem otthon
volt egyforintos gyűjteményem, amit ebben a feladat-
ban használtunk. A játék addig tartott, amíg az összes
csoport legalább egy bábuval beért a célba. A szeren-
cse folytán lettek gazdagabbak és szegényebbek.

A megszerzett jövedelmükből indulhattak el vásá-
rolni a berendezett boltunkba (20. feladat). Voltak
eladók és vevők, majd cseréltünk, hogy mindenki be
tudjon vásárolni. Megbeszéltük, ki mennyit fizet, meny-
nyit kap vissza. A boltos játék lezárásaként beszéltük
meg a szólásokat, közmondásokat (19. feladat) cso-
portmunkában. A közmondásokat a gyerekek nem is-
merik, kész közmondásokat és magyarázatokat kaptak,
ezeket kellett összepárosítaniuk. Meglehetősen nehéz
volt a feladat. Idő: 15., 19–20. feladat: 110 perc.

Nem szerveztem bolhapiacot, mert meglátásom
szerint ennek elmaradása nem csorbította a projekt
céljainak megvalósulását. Iskolánkban minden de-
cemberben Luca-napi vásárt tartunk. Itt a gyerekek
saját maguk által készített termékeiket árusítják
egymásnak. A gyártástól egészen az értékesítésig
részt vesznek a folyamatban. Ezt az eseményt eleve-
nítettük fel.

A farsang sajnos lezajlott iskolánkban, mielőtt a
projektet kipróbálhattam volna, így a menü elkészíté-
sére a Valentin-napot találtam alkalmasnak. Megkér-
deztem, mit szólnának, ha rendeznénk egy kis ün-
nepséget Valentin-nap délután, amire az étkeket
magunk készítenénk el. A gyerekek szendvicseket
javasoltak, süteményt és szörpöt, a gyümölcssalátát
én indítványoztam, mint ami könnyen elkészíthető
(24. feladat). Megbeszéltük, mi kell a szendvicsekhez,
mi kerülhet a gyümölcssalátába, emlékeink alapján

összeszedtük, miből áll a kókuszgolyó. Volt, aki
elvállalta, hogy másnapra anyukáját megkérdezi,
hogyan kell pontosan elkészíteni, és elmondja ne-
künk (25. pont). Idő: 24–25. feladat: 40 perc.

Öt anyuka segített a vásárlásnál a gyerekeknek és
a menü elkészítésében, ami az iskola tankonyhájában
történt (26–27. pont). Otthonról is küldtek be dolgo-
kat, így a menü 4000 Ft-ból kihozható volt, amit az
osztálypénzből biztosítottunk. A készülődés jó han-
gulatban folyt, a szülők inkább csak irányították a
munkát, a gyerekeké volt a főszerep. Még mosogatni
is ők mosogattak (29. pont). Ezen a délutánon játéko-
kat is szerveztünk tanító párommal az osztálynak, és
elfogyasztottuk a saját magunk által készített étkeket.
Az egész program 10 órától délután fél 5-ig tartott.
Idő: 26–27., 29. pont: 70 perc + 70 perc + 150 perc.

Másnap zártunk az értékelő beszélgetéssel (30.
pont). Körben ültünk, és egy kisautót gurítottam egy
gyereknek, aki elmondta a véleményét, majd tovább-
gurította az autót. „Azt szeretném kérdezni, hogy még
sokáig itt maradhat a teremben a bolt, hogy tudjunk vele
játszani? Nekem a pénzgyűjtős játék tetszett a legjobban.
Nagyon finom volt a kókuszgolyó. Az volt jó, hogy sokat
játszhattunk együtt a többiekkel.” Amikor a kisautó
visszagurult hozzám, én is értékeltem az elmúlt na-
pokat, megdicsértem a gyerekek munkáját, kifejtet-
tem, hogy jól éreztem magamat a munka közben, ami
nekik volt köszönhető. Idő: 30. pont: 30 perc. Összes
idő: 670 perc = 15 óra.

A projekt véleményem szerint alkalmas arra, hogy
kisebb változtatásokkal első osztályban a második
félévben el lehessen végezni. A demokratikus értékek
közül jól fejleszti az együttműködést, a türelmet,
mélyíti és differenciálja a társas kapcsolatok norma-
rendszerét.

A projekt kipróbálásának a végére megfogalmazó-
dott bennem, hogy ugyanezzel az osztállyal egy ma-
gasabb évfolyamon érdemes lenne újra elvégezni a
projektet, talán nem is másodikos, hanem harma-
dikos korunkban.

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Szempont Érték
Képességfejlesztés 8
Motiváló hatás 9
Módszertani sokszínűség 8
Tanulásszervezés 8
Értékelés 9
A modul értékelése összességében 8
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Vásárlás IV.
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium, Budapest VIII. kerület, 2. osztály
Készítette: Jencsikné Végh Adrienn

Az iskola
Iskolánk fővárosi gyakorlóiskola a belváros szívében.
Alsó tagozaton két párhuzamos osztály működik.
Gyakorlóiskolai jellegéből adódóan tanulóink igen jó
szociális háttérrel rendelkeznek.

Az osztály
Osztályunk létszáma 26 fő, ebből 15 lány, 11 fiú. Ta-
nulási problémája két kisgyereknek van.

A projekt
1. óra • A téma elindítása. Az ajánlott dalt furulyán
bemutattam („Én elmentem a vásárba…”). A gyere-
kek könnyen kitalálták, majd közösen elénekeltük
képek segítségével. A „Jut eszembe a dalról” című
játékkal jutottunk el a vásárlás fogalmáig, melyet
nyelvi játékkal is színesítettünk. A gyerekek meg-
hallgatása után rövid csoportmunka következett,
amelynek megfejtése a vásárlás szó volt. Majd újabb,
asszociációs játék következett, most már a vásárlás
fogalmával kapcsolatban: „Jut eszembe a vásárlás-
ról…”. A játékot memóriafejlesztéssel kapcsoltuk
össze, a gyerekeknek ismételni kellett az előttük
szólók szavait is.

Tabló készítése: A tablót nem csoportonként készí-
tettük, hanem az osztály közösen. Ez végig a táblán
maradt a projekt ideje alatt, és fokozatosan bővült.
A tabló közepére került a vásárlás szó, majd minden-
ki leírta azt a szót, ami a „Jut eszembe” játék során
eszébe jutott. A gyerekek a leírt szavak jelentése
alapján alkottak csoportokat. Ezeket a csoportokat el-
neveztük, és címeket írtunk a plakátra, például: pénz,
áru stb. A gyerekek a megfelelő cím köré rakták szó-
kártyájukat. Nyíllal jelöltük a szócsoportok közti fo-
galmi kapcsolatot. Így a téma elején máris rendsze-
reztük eddigi ismereteiket.

Beszélgetés a tablóról: A tabló csoportjaira rápil-
lantva könnyű volt beszélgetést kezdeményezni. Ki-
egészítettem a feladatot válogatással. Képeket és
szókártyákat kellett válogatni a szóban forgó cso-
porthoz. Ezek fölkerültek a tablóra: (1) az áru címszó
alá: élelmiszerek képei, bútorok képei, (2) a pénz cím-
szó alá: az Euro képe, régi pénzek, bankkártya, (3) az
üzlet címszó alá: ábécé, szupermarket, bevásárlóköz-
pont, piac.

Vers feldolgozása: Rövid kitérőt tettünk az eredeti
projekthez képest. Szerettem volna, ha a gyerekek a
régi idők vásárlási szokásairól is képet kapnak. Ehhez

versfeldolgozást választottam. A vers a régi vásárok
hangulatát idézi. Kigyűjtöttük és lejegyeztük a vers
helyszínét és áruféleségeit, majd összehasonlítottuk a
tablónkon szereplő mai helyszínekkel és termékek-
kel, összepárosítottuk a régit az újjal, például cipő-
bolt-csizmadia, pékáru-pereces stb.

Megjegyzések: Az első óra bizonyította, hogy a
gyerekeket nagyon érdekli a téma, könnyen motivál-
hatók. Ennek következtében számos terület észrevét-
lenül és jól fejleszthető. Ezek: memória, szókincsbővítés,
összefüggések meglátása, helyesírás, együttműkö-
dési készség.

A témát matematikaórán is folytattuk. Boltot alakí-
tottunk ki. Az árcédulák szorzások és bennfoglalások
voltak: „Mikor nyit a bolt? Mikor zár? Mi a legdrá-
gább? A legolcsóbb? Tedd az árak szerint a termé-
keket növekvő, illetve csökkenő sorrendbe! Mennyit
fizetek? Mennyi lesz a visszajáró? Mennyi pénzem
marad? Milyen pénzérmékkel tudom kifizetni?”

2. óra • Viselkedési szabályok. Jeleneteket játszot-
tak el a gyerekek előzetes megbeszélés alapján. A töb-
biek kitalálták, hogy hol és mikor játszódhatnak ezek
a jelenetek, majd összehasonlították őket. Viselkedési
szokásokat jelenítettek meg, majd ezekről beszélget-
tünk (például udvarias-udvariatlan, fizet-nem fizet).
A beszélgetés után kerültek fel a viselkedési szem-
pontok a táblára. Ez a projektben nem szerepel, de
így a gyerekeknek már volt megfigyelési szempontja
a mese bemutatása előtt.

Mese feldolgozása: A mese feldolgozása a projekt lé-
pései alapján történt. (Nemes Nagy Ágnes: „A bors”.)
Az óra zárásaként párban minden gyerek eljátszha-
tott egy vásárlást, figyelve az elhangzott viselkedési
szabályok betartására.

Megjegyzések: A dramatikus játék igen jól rávilá-
gít a helyes és helytelen viselkedésre, mivel a gyere-
kek mindig egy kissé eltúlozzák. Matematikaórán
ismét felhasználtuk a témát. Mivel a vásárlás elját-
szása során sok termékkel ismerkedtek meg a gyere-
kek, alkalom nyílt ezek mérhető tulajdonságainak
vizsgálatára. Ezen az órán tömeget mértünk.

3. óra • Tapasztalat egy valódi vásárlásról. A látoga-
tás előkészítése: a matematikaórán korábban mérhető
tulajdonságok alapján válogattuk a termékeket, most
motivációként termékcsoportok szerint. A tanító által
megkezdett válogatást kellett folytatni, majd az áruc-
soportokat címkézni (tejtermék, húsáru, zöldség-gyü-
mölcs, pékáru, vegyi áru). Öt csoportba válogattuk a
termékeket. A gyerekek is öt csoportot alkottak. Min-
den csoportnak más áruféleségből kellett vásárolni.
Ötszáz forintból gazdálkodhattak. Mivel másodiko-
sokról van szó, nem választottuk külön a látogatást
és a vásárlást, így téve izgalmasabbá a feladatot.
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Vásárlás: Egy közeli boltba mentünk vásárolni, kb.
2-3 perc séta az iskolától. Csoportonként mentünk be,
így nem zavartunk senkit.

Megjegyzések: A gyerekeket nagyon motiválta,
hogy pénzt is vihettek magukkal. A csapat vezető-
jénél volt a pénztárca és a szatyor. Volt a vásárlásnak
konkrét célja. Az üzletben ügyesen mozogtak. Nem
kalandoztak el, a célra koncentráltak. Hamar megta-
lálták a keresett áruféleségeket. Tudatosan törekedtek
a viselkedési szabályok betartására.

4. óra • A vásárlás tapasztalatainak összegzése.
Termékek leltározása: A visszatérés után minden
csapat kipakolta a vásárolt termékeket. Ezek alapján
kellett kitalálni, vajon melyik csapat melyik szókár-
tyát húzta. Megbeszéltük, hogy 500 forintból ki ho-
gyan gazdálkodott, hol találták meg a keresett áru-
féleségeket. A vásárlás után a projekt útmutatása
szerint boltos játékot játszottunk a gyerekek által
vásárolt termékekből.

Hiányos párbeszédek kiegészítése: A gyerekek
csoportban oldották meg a feladatot. Boltnevek és
árucikkek párosítása: Minden gyerek kapott egy
szókártyát. A feladat az volt, hogy keressék meg a
párjukat. Természetesen egy boltnévhez több árunév
is tartozhatott. A kialakult csoportoknak be kellett
mutatkozniuk úgy, hogy a rájuk jellemző tulajdonsá-
gokat mondták el. Például: Én vagyok a zöldséges. Sok
egészséges élelmiszert árulok. Jellemző színeim a piros, a
sárga, a zöld. Nyáron bőségesebb a kínálatom, mint télen.
Házi feladatként kapták meg a gyerekek a vásárlási
szokásokról szóló kérdőívet, amelyet matematika-
órán közösen értékeltünk ki.

Megjegyzések: A hiányos párbeszédek kiegészíté-
se a vártnál nehezebben ment. Kevésbé ismerik a
gyerekek a „pár” és a „szál” kifejezéseket. Matema-
tikaórán leltárt készítettünk a vásárolt termékekből,
és ezt diagramon ábrázoltuk. A kérdőíveket kiértékel-
tük, és szintén diagramon ábrázoltuk.

5. óra • Vásárlás az irodalomban. A mesét a gyere-
kek önállóan olvasták el, néma olvasással. (Végh György:
„Mi mindent kell bevásárolnia Don Makarémó-
nak?”.) Mivel a projekt folyamán két irodalmi művet
is feldolgoztunk tanítói bemutatással, úgy gondol-
tam, az önálló szövegértés fejlesztésére is sort kerít-
hetünk. A mesét ezután a projekt útmutatásai szerint
dolgoztuk fel: vélemények meghallgatása, szógyűjtés
a füzetbe, hol lehet az olvasott árukat megvásárolni.

Vásárlással kapcsolatos szólások, közmondások
gyűjtése: A gyerekek csoportban folytatták a munkát.
A korábban lezajlott vásárlás alapján kellett szólá-
sokat és közmondásokat gyűjteni. Témák: vásár, piac,
bolt, boltos. A gyerekek papíron szólásokat, más
papíron azok magyarázatát kapták. Feladatuk itt az
volt, hogy összepárosítsák őket.

Társasjáték (Gazdálkodj okosan!, Monopoly): A gye-
rekek nagyon könnyen elsajátították a játéksza-
bályokat. Jól eligazodtak a nagy értékű termékek
vásárlásában (lakás, bútor), talán még jobban, mint a
hétköznapi termékek között.

6. óra • Egészséges táplálkozás. A projekt néhány
témáját beépítettem egy nyílt környezetismeret-órá-
ba. Témánk az egészséges táplálkozás volt, melynek
első lépéseként a gyerekek által vásárolt termékeket
vettük elő és válogattuk. Ezekről a termékekről gyűj-
töttük a termékinformációkat.

7. óra • A reklám szerepe. Csomagolás: A projekt
útmutatása szerint dolgoztuk fel. Ugyanazokat a ter-
mékeket különböző módon csomagoltam. Boltos játé-
kot kezdeményeztem. A tapasztalatokat megbeszél-
tük. „Mi lehet az oka, hogy senki nem választotta
ezeket a termékeket?” (Termékek: péksütemény, gyü-
mölcs, csoki, papír zsebkendő).

Csomagolás tervezése, készítése: A gyerekek vá-
laszthattak, hogy ajándékot csomagolnak, vagy csoma-
golást terveznek valamilyen árunak. A csomagolók
szókártyát húztak, így dőlt el, hogy ki milyen al-
kalomra csomagol (Karácsony, Húsvét, születésnap).
A tervezők egyszínű csomagolópapírokat használtak.
Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk.

8. óra • Boltalapítás. A boltalapítást összekötöttük
a bolhapiac szervezésével. Mivel nagyon sokat ját-
szottunk boltost a projekt folyamán stilizált árukkal,
ezért a sokszor körbejárt tevékenységet itt már feles-
legesnek találtam. A boltalapításban a projekt lépéseit
követtük: cégér, plakátkészítés, árcédula, pénzgyűjtő
(kassza), vásárlók könyve, a vásár helyének kialakítá-
sa, az áruk elhelyezése, kikiáltók választása.

Bolhapiac: Mivel márciusban jártunk, ezért vásá-
runk a Húsvéti vásár nevet kapta. Osztályunkban
hagyomány, hogy a bevételt a gyerekek összedobják,
és év végén, a közös kiránduláson költjük el. Minden
alkalommal izgalommal várják, hogy mekkora bevé-
telre tettünk szert. Áraink alacsonyak. A gyerekek
úgy számolnak, becsülnek, váltanak, hogy észre sem
veszik matematikai tartalmát. A vásárt a napközivel
egyetértésben délután tartottuk.

9. óra • Húsvéti menü. A sikeres vásárt közös
uzsonna elkészítésével ünnepeltük. Az uzsonna töl-
tött tojás volt, melynek receptjét a gyerekek szövegér-
tést fejlesztő feladatlapon kapták meg. Mivel a projekt
elején már közösen, megadott szempontok alapján
vásároltunk, a hozzávalókat a gyerekek megbeszélés
alapján otthonról hozták.

Kilépőkártya készítése: Zárásként elkészítették a
gyerekek tapasztalataikról szóló kártyáikat az aján-
lott kérdések alapján.

Megjegyzések: A téma minden tanítási órát lefe-
dett: olvasás, szövegértés, írás, matematika, környe-
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zetismeret, technika, rajz. Második osztályban külö-
nösen támogató volt sok matematikai témakör feldol-
gozásában, például mérések, beváltások, becslés.
A hétköznapi élethez szervesen kapcsolódott. A gye-
rekek számára rendkívül motiváló volt, hiszen sza-
badidejükben is legkedveltebb játékaik közé tartozik
a boltos játék. A valóságos vásárlás és a bolhapiac a
felnőttes élet tapasztalatát nyújtotta, a legtöbb önálló,
nem iskola szagú tevékenységet a gyerekek itt végez-
hették, így a legnépszerűbb ez a két foglalkozás lett.
A projektet rendkívül hasznosnak és szórakoztatónak
találom kicsinyek és tanítóik számára egyaránt.

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Szempont Érték
Képességfejlesztés 10
Motiváló hatás 10
Módszertani sokszínűség 10
Tanulásszervezés 9
Értékelés 9
A modul értékelése összességében 10
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