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BEVEZETÉS 

CÉLJAINK 

A világ, és benne mi is, állandó mozgásban van. Ugyanígy folyamatosan változik 

az is, amit a világról és saját magunkról tudunk. Ezért gondoljuk, hogy döntő 

fontosságú az új generáció felkészítése egy olyan életre, amelyben az utazás nem 

csupán egy közlekedési forma, hanem a létezés, a tanulás egy formája is. A FLOW 

projekt fő célja olyan innovatív oktatási anyagok kidolgozása, amelyek felkészítik 

a pedagógusokat arra, hogy az utazás élményén keresztül a tanulók személyes 

fejlődésére összpontosíthassanak. A projekt részeként létrehoztunk egy 

módszertani kézikönyvet, amelyben az oktatás bármely területén dolgozó 

szakember találhat felhasználható gyakorlatokat. Ezeket az anyagokat úgy 

állítottuk össze, hogy segítsenek a pedagógusoknak kilépni az oktató és értékelő 

szerepből, és inkább közvetlen módszertani útmutatást adva segítsék a fiatalok 

személyes fejlődését az utazás témájának keretein belül.  

 

HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉZIKÖNYVET 

A kézikönyvben szereplő feladatok megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy a 

leírt utasítások alapján a feladatok bárki számára könnyen elvégezhetőek 

legyenek. Egyes gyakorlatok jellegéből adódóan azonban elkerülhetetlen, hogy a 

facilitátor bizonyos körülményekhez, az utazás sajátosságaihoz és a résztvevők 

tudásához igazítsa azokat. Ennek érdekében néhány gyakorlatnál csak a kereteket 

és a módszereket határoztuk meg, a konkrét tartalom helyett pedig ötleteket és 

javaslatokat gyűjtöttünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyakorlatokat a 

célcsoportra szabjuk. Éppen ezért arra bátorítunk mindenkit, aki a kézikönyvet 

használja, hogy kreativitásával szabadon alakítsa át ezeket, annak érdekében 

hogy a résztvevők a lehető legtöbbet hozhassák ki a gyakorlatokból. Fontos 

megjegyezni azt is, hogy a gyakorlatok többsége akkor is használható, ha valaki 

egyedül, csoport nélkül utazik. 



 

A kézikönyvben található gyakorlatok általános célja, hogy az utazási élményeket 

a tanulás és a belső fejlődés eszközeként használjuk fel. Ezek a gyakorlatok 

rengeteg különböző környezetben és helyzetben használhatók. A kézikönyvben a 

feladatokat különböző kategóriákba és alfejezetekbe rendeztük, hogy a 

felhasználók könnyen megtalálhassák a megfelelő feladatokat attól függően, hogy 

milyen témán szeretnének dolgozni, és hogy az utazás melyik szakaszában 

vannak.  

A kézikönyvben található gyakorlatok négyféleképpen kapcsolódnak az utazás 

témájához. Az első három fejezet egy valós utazási élményhez kötődik, míg a 

negyedik fejezetben szereplő gyakorlatok nem igénylik, hogy valós fizikai utazást 

tegyünk. Az első fejezetben található gyakorlatokat az utazás előtt, a felkészülés 

és a tervezés szakaszában érdemes elvégezni. A második fejezetben található 

gyakorlatok segítenek abban, hogy utazás közben minél többet tanulhassunk és 

minél több tapasztalatot szerezhessünk. A harmadik fejezet az utazás után segít 

minket abban, hogy tudatosabbá váljunk az utazás közben szerzett 

tapasztalatainkkal kapcsolatban, és hogy ezekkel közelebb kerüljünk tanulási 

céljainkhoz. A negyedik fejezetben virtuálisan utazhatunk, miközben játékos 

módon gyűjtünk információkat és élményeket. 

Az egyes alfejezeteket a gyakorlatok középpontjában álló téma köré építettük fel. 

Ezek között vannak olyan gyakorlatok, amelyek a résztvevőket különféle, 

komfortzónájukon kívül eső valós élethelyzetekbe helyezik, és akik ezáltal 

számukra újszerű tapasztalatokat szerezhetnek. Emellett találunk olyan 

fejezeteket is, amelyek az információk és adatok gyűjtéséről szól, és amiken 

keresztül korábban számunkra ismeretlen dolgokat ismerhetünk meg. Az 

alfejezetek egy része a külvilágra fókuszál, mint az utazás helyszíne vagy az ott 

élő emberek. Néhány fejezetben azonban belső világunk áll a középpontban, és 

amelyeken keresztül önmagunkban és önmagunkkal kapcsolatban is új dolgokat 

fedezhetünk fel. 

 

FACILITÁCIÓ 

Mielőtt belevágnánk a tevékenységekbe, gondoljunk végig néhány, a tanulás 

folyamatával kapcsolatos alapfogalmat. Először is szeretnénk bemutatni a 



 

facilitáció fogalmát – azt a folyamatot, amelynek során egy szabad teret 

biztosítunk a tanulásnak. Carl Rogers elképzeléseit alapul véve úgy gondoljuk, 

hogy mindenki képes a tanulásra (és informális módokon mindenki folyamatosan 

tanul is), ezért a felnőttek/oktatók szerepe az, hogy olyan fizikai és mentális 

környezetet biztosítsanak, amely támogatja ezt a tanulást: biztonságos, mégis 

inspiráló légkört, ahol a tanulók tanulás iránti vágya kibontakozhat. 

Amikor a facilitációt a tanítással hasonlítjuk össze, meg kell említenünk néhány 

fontos különbséget. Hagyományos értelemben a tanítás ismeretátadást jelent – 

abból indul ki, hogy a tanár rendelkezik a tudással, amelyet világos pedagógiai 

célokkal (a tanuló készségeinek vagy ismereteinek fejlesztése) megoszt a 

tanulóival. Ezzel szemben a facilitáció inkább arra a folyamatra összpontosít, 

amely a tanulókat a felfedezésre, kreativitásra ösztönzi, és arra, hogy 

megtanulják, hogyan alkalmazzák megszerzett tudásukat. Úgy gondoljuk, hogy 

mindkét megközelítésnek megvan a maga érdeme és helye az oktatási 

rendszerben; a FLOW projektben azonban mi inkább közvetítőként, és nem 

annyira tanárként lépünk fel, támogatva a tanulókat tanulási folyamataik során. 

 

TAPASZTALATI TANULÁS 

Amikor az utazásra úgy tekintünk mint tanulási lehetőségre, a tapasztalati tanulás 

megközelítésére építünk. Kolb (19841) a tapasztalati tanulást egy ciklusként írta 

le, ahol a tudás megszerzése "a tapasztalatok átalakulásán keresztül jön létre". A 

modell meghatároz különböző tanulási és kommunikációs stílusokat. Eszerint a 

tanulás a következő szakaszokon keresztül történik: 

1) egy új helyzet konkrét megtapasztalása;  

2) ennek a tapasztalatnak a megfigyelése és reflektálás az új helyzetre;  

3) egy új koncepció megalkotása már létező koncepciók átalakításán 

keresztül; 

                                       

1 Kolb, D. A. (1984). Tapasztalati tanulás: a tapasztalat mint a tanulás és a 

fejlődés forrása. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 

 



 

4) aktív tapasztalás a koncepciók kipróbálásán, alkalmazásán és az 

eredmények megfigyelésén keresztül.  

 

1. Ábra: Kolb ciklusa (https://fosterourfuture.co.nz/topic/kolbs-experiential-learning-

cycle/) 

 

Egy athéni utazás konkrét példáján keresztül megnézhetjük, hogy ez a 

gyakorlatban mit is jelent: 

1) KONKRÉT TAPASZTALAT - Ebben az első szakaszban a tanuló aktívan elmerül 

egy cselekvésben. A mi példánkban egy fiatal Athénba utazik és részt vesz egy 

városnéző túrán. 

2) REFLEKTÍV MEGFIGYELÉS - A második szakaszban a tanuló kíváncsisággal telve 

reflektál és figyeli meg az új tapasztalást. A mi esetünkben, ez az, amikor a nap 

végén a tanuló visszatér a hotelbe és átbeszéli társaival a történteket. 

Megbeszélik, mit láttak és megosztják egymással megfigyeléseiket. 

3) ABSZTRAKT KONCEPCIÓALKOTÁS - A harmadik szakaszban a tanuló 

megpróbálja értelmezni és megfogalmazni a megfigyelt tapasztalatot. Tegyük fel, 

hogy a tanuló már olvasott az ókori görög építészetről, azon belül is a jón 

oszlopokról, és most összehasonlítja előzetes tudását azzal, amit a valóságban 

látott.  



 

4) AKTÍV KÍSÉRLETEZÉS - a negyedik szakaszban a tanuló megpróbálja 

megtervezni, hogyan tesztelje az előző szakaszban megalkotott koncepciót. 

Miután a tanuló megismerkedett az ókori történelemmel, másnap, miközben 

felfedezi a város más részeit is, szemével már azokat az épületeket keresi, amik 

jón oszlopokra épültek. 

Kolb megközelítésének középpontjában a "próba és hiba" kísérletező folyamat áll, 

amelynek során az emberek koncepciókat alakítanak ki a rendelkezésükre álló 

információkból, és ezek alapján hoznak döntéseket. Ez a folyamat a környező 

világgal való aktív interakcióra épül, és kreativitást igényel az új fogalmak 

megalkotásához, és a már meglévő fogalmak módosításához. A cikluson való 

többszöri végighaladás megerősített, inkrementális tanuláshoz vezet. Lehetővé 

teszi, hogy a különböző stílusú tanulók önállóan, saját magukat vezetve fedezzék 

fel és sajátítsák el a tudást. 

Az athéni látogatásról szóló példa egy konkrét ismeretanyagra (az ókori jón 

oszlopokra) vonatkozik, amelyet a fiatalok tapasztalati úton sajátíthatnak el. De 

ha nem csak az ismeretek megszerzését, hanem a személyes fejlődést is 

középpontba helyezzük, a lehetőségek horizontja még jobban kitágul! 

 

AZ ÖNREFLEXIÓ FONTOSSÁGA 

Végezetül szeretnénk kiemelni a ciklusban is szereplő önreflexió fontosságát, 

amely folyamat során az ember mélyebb ismereteket szerez saját érzelmeiről, 

gondolatairól és viselkedéséről - és aminek köszönhetően képes lesz másokat is 

jobban megérteni. Az önreflexió és az önismeret kulcsfontosságú szerepet játszik 

az emberi fejlődésben. Ez azt is jelenti, hogy tapasztalatainkat megvizsgálva 

tudatában leszünk annak, ezek hogyan hatottak ránk (hogyan éreztük magunkat, 

mire gondoltunk, hogyan viselkedtünk az adott helyzetben), és ezeknek a 

felismeréseknek a segítségével megértjük, hogy bizonyos helyzetekben milyen 

tipikus reakcióink vannak. Ezáltal jövőbeli cselekedeteink tudatosabbak lesznek, 

és kézbevehetjük az irányítást magunk felett, ahelyett, hogy impulzusok 

vezérelnének minket. 

Vegyünk ismét egy utazással kapcsolatos példát, hogy bemutassuk az önreflexió 

fontosságát. Tegyük fel, hogy két barát együtt utazik. Egyikük szeret mindent 



 

előre megtervezni, míg a másik inkább "sodródást" kedveli („Menjünk, amerre az 

út visz minket!”). Az első típust nyugtalanná teszi, ha nincs tervük aznapra (melyik 

múzeumba mennek, hol ebédelnek stb.), mert úgy érzi, kicsúszik a kezéből az 

irányítás, és nem érzi magát biztonságban. Társa épp ellenkezőleg, nagyon 

feszültté válik, ha azt látja, hogy barátja állandóan pontos terveket erőltet rá, 

mert ettől úgy érzi, korlátozva van a szabadsága, és elszalasztja azokat a 

lehetőségeket, amelyek csak akkor adódhatnak, ha hagyják magukat sodródni az 

árral. Mindkét megközelítés, és az általuk érzett érzelmek érthetőek –  ha azonban 

ezek az érzések nem tudatosulnak bennük és nem tudnak ezekről kommunikálni, 

nem fognak tudni kompromisszumos megoldásokat találni eltérő igényeikre. 

Ennek eredményeként valószínűleg mindketten feszültnek fogják érezni magukat, 

és rossz élményben lesz részük. Fontos tehát, hogy tisztában legyenek várható 

reakcióikkal: korábbi tapasztalataikon keresztül megtanulták magukról, hogy 

fontosak számukra a tervek vagy éppen a szabadság, így előzetesen tudnak 

egymással beszélni motivációjukról és készek lesznek kompromisszumokra. Így 

már a helyzet elmérgesedése előtt ki tudnak találni olyan forgatókönyveket, 

amelyben mindkét fél jól érzi magát (pl. egyik délután egyikük múzeumot látogat, 

míg a másik a városban kószál). 

Az utazás különösen hasznos lehet az önreflexióra, mivel az utazót olyan helyzetbe 

hozza, amely kívül esik a komfortzónáján, és így szokatlan reakciót vált ki belőle. 

És amikor arra ösztönözzük őket, hogy gondolkodjanak el arról, hogyan reagálnak 

egy ilyen helyzetben, betekintést nyerhetnek önmagukba. Ezt az önmagukról 

szerzett tudást aztán hazavihetik, és lefordíthatják otthoni élethelyzetekre. Az 

előző példánál maradva, ha egyikük már felismerte, hogy milyen fontos számára 

az, hogy minden előre meg legyen tervezve, hazatérése után azt is meg fogja 

érteni, miért lesz feszült egy váratlan telefonhívás miatt. Már tudja, hogy neki 

időre van szüksége a folyamatok átgondolásához, és ha gyors döntésre 

kényszerítik, azt stresszhelyzetként éli meg, ugyanakkor azt is felismeri, hogy 

léteznek más fajta emberek, akiket ez egyáltalán nem zavar. Ugyanígy, ha társa 

megérti, hogy az előre tervezés sem egy negatív emberi tulajdonság, sokkal 

megértőbbé fog válni másokkal szemben, önmagával kapcsolatban pedig 

felismeri, hogy a túlszabályozott munkakörnyezet nem egészséges számára. Az 

önreflexió révén mind saját, mind mások életét élhetőbbé tehetjük!  



 

AZ UTAZÁS ELŐTT 

Az első fejezetben olyan feladatokat gyűjtöttünk össze, amelyeket a fiatalok az 

utazás előkészítése során végezhetnek el, annak érdekében, hogy az utazásból a 

lehető legtöbbet tanulhassák. A különböző szituációs feladatok és beszélgetések 

felkészítik a résztvevőket az út során rájuk váró helyzetekre – mindezt úgy, hogy 

közben fejlesztik szociális, kommunikációs és együttműködési készségeiket. 

Azáltal, hogy a gyakorlatok egy tényleges utazáshoz kapcsolódnak, az egyes 

feladatok sokkal életszerűbbé válnak, így még nagy a kihívást jelentő matematikai 

számítások vagy pénzügyi tervezés is élvezetessé válhat. A kiválasztott úti cél 

előzetes tanulmányozása során új ismereteket szerezhetnek a helyszín 

történelméről, kultúrájáról, irodalmáról, képzőművészetéről vagy akár a helyi 

élővilágról. Az önreflexió és az önismereti gyakorlatok is részei lehetnek a 

felkészülésnek, így nemcsak a világról, hanem önmagukról is tanulhatnak az 

utazás során. 

 

BELÉPÉS EGY JELENETBE!  

DRÁMA- ÉS SZITUÁCIÓS GYAKORLATOK 

A következő gyakorlatok lehetőséget nyújtanak a szociális készségek fejlesztésére 

azáltal, hogy a résztvevőket különböző elképzelt helyzetekbe helyezik. Mindez 

hatékony módja lehet annak, hogy egy csoport felkészüljön egy közös utazásra, 

és fejlessze konfliktuskezelési vagy problémamegoldó készségeit. Ahhoz, hogy a 

gyakorlatok jól működjenek, jó, ha a résztvevők rendelkeznek némi improvizációs 

készséggel, ami természetesen gyakorlással könnyen fejleszthető. Érdemes 

továbbá olyan nyugodt és spontán légkört teremteni, amelyben a résztvevők 

felszabadultan tudnak játszani. Egy kis humor segítségével pedig 

kibontakoztathatjuk a résztvevők kreativitását. Minden gyakorlat után érdemes 

megbeszélni és összefoglalni a csoporttal, hogy mit tanultak a gyakorlatból. 

 

  



 

EGY UTAZÁS BEJELENTÉSE 

Téma: Társadalomtudományok – hatékony kommunikáció 

Cél: A kommunikáció fejlesztése nehéz élethelyzetek gyakorlásán, és különféle 

reakciók kipróbálásán keresztül. 

A csoport mérete: 3+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Kérjünk meg valakit, hogy válasszon egy olyan utazást, 

amelyre szívesen elmenne, de a környezete (szülők, barátok) nem biztos, hogy 

örülnének neki. A szituáció felvázolása után válasszunk ki résztvevőket a szülők, 

barátok szerepére is. Ezután következik a jelenet eljátszása, amikor a tanuló 

bejelenti az utazást, és szembesül a többi szereplő reakciójával. Az első kör után 

játsszák el újra a jelenetet, de bizonyos mondatokat és reakciókat változtassunk 

meg. Más résztvevők is beléphetnek a jelenetbe, átvéve valamelyik szereplő 

helyét. Folytassuk a gyakorlatot mindaddig, amíg vannak új ötletek és kreatív 

megoldások. A gyakorlat végén közösen reflektálhatunk a gyakorlatra – mi volt a 

legkönnyebb/legnehezebb szerep számukra, mit tanultak a gyakorlatból. 

Példa: A jelenetben a résztvevők bejelentik szüleiknek, hogy féléves külföldi 

Erasmus tanulmányútra szeretnének menni. A szülők első reakciója az, hogy nem 

támogatják az utazást, mert félnek ilyen hosszú időre elengedni a gyermeküket. 

A jelenet során a résztvevők különböző érvekkel próbálják meggyőzni a szülőket. 

A reflektálás során kiértékeljük velük, hogy mely érvek voltak a 

legmeggyőzőbbek, és mi segítette őket abban, hogy határozottan állást tudjanak 

foglalni.  



 

KULTURÁLIS BETEKINTÉS 

Téma: Társadalomtudományok – kommunikáció, a másság elfogadása 

Cél: A helyi kultúra megismerése, a kommunikáció fejlesztése és a váratlan 

helyzetekre való reakcióképesség javítása. 

A csoport mérete: 3+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Készítsünk listát úti célunk helyi szokásairól és kulturális 

jellemzőiről. Képzeljünk el olyan helyzeteket, amelyek az utazás során 

előfordulhatnak, és amelyekben kulturális különbségek kerülhetnek a felszínre. 

Állítsunk fel szabályokat a karakterekre vonatkozóan (pl. valaki túlságosan 

megszállottja egy helyi szokásnak). Játsszuk el a jelenetet, miközben humorosan 

eltúlozzuk a kulturális különbségeket, és próbáljunk kreatív megoldásokat találni 

ezekre a helyzetekre. 

Példa: A meglátogatni kívánt helyen szokás, hogy folyamatosan étellel és itallal 

kínálják a vendégeket. Elképzelt helyzetünkben a vendég túl udvarias ahhoz, hogy 

bármit is visszautasítson. Milyen vicces kimenetele lehet egy ilyen helyzetnek? A 

gyakorlat során a csoport ötleteket gyűjthet arról, hogyan lehet kreatívan 

megoldani az ilyen helyzeteket. 

 

PRIORITÁSOK 

Téma: Társadalomtudományok – együttműködés, asszertivitás (önérvényesítés) 

Cél: Gyakorolni a kompromisszumkészséget egy olyan csoportos terv 

létrehozásával, amely mindenki elvárásainak megfelel. 

A csoport mérete: 3+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Készítsünk egy listát a legfontosabb látnivalókról, 

amelyeket meg szeretnénk látogatni az adott helyen, vagy olyan programokról, 

amiken részt szeretnénk venni. Először is hozzunk létre egy közös listát, és 

mindenki ossza meg a saját ötleteit. Ezután ebből a listából mindenki kiválaszthat 

10 dolgot, amit az utazás során biztosan nem akar kihagyni. Szűkítsük a listát 



 

(első 10, első 5, első 3) egyénileg, és végül állapodjunk meg egy közös sorrendben 

az egyéni rangsorok alapján. 

 

VITAFELADAT 

Téma: Társadalomtudományok – kommunikáció, asszertivitás 

Cél: Gyakorolni a kompromisszumkészséget és az asszertivitást az utazás során 

felmerülő helyzetekben, és megismerni különböző nézeteket 

A csoport mérete: 3+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Keressünk egy olyan témát az utazással kapcsolatban, 

amely megosztja a csoportot. Arra, hogy találjunk egy ilyen témát, nagyon jó 

módszer, ha felállítunk egy képzeletbeli skálát a terem két pontja között az egyes 

témákhoz, ahol a skála végpontjai az ellentétes véleményeket jelentik. A 

különböző témánál a résztvevők ezen a skálán sorakoznak fel a teremben aszerint, 

hogy melyik véleményhez érzik magukat közelebb, és milyen mértékben. Ezzel a 

módszerrel könnyen megállapíthatjuk, hogy melyik az a téma, amelyik leginkább 

megosztja a csoportot. 

A legmegosztóbb témák esetében ütköztessük az érveket kis csoportokban, és 

vitassuk meg a kérdést. Ezután foglaljuk össze, melyek voltak a legerősebb érvek. 

Próbáljunk meg együtt minél több olyan kompromisszumos megoldást találni, 

amelyek a lehető legtöbb igényt kielégítik. 

Példák:  

● Pihentető utazás kontra programokkal teletűzdelt utazás 

● Mindent lefényképezni az utazás során kontra éljük meg a pillanatot és ne 

képek készítésével legyünk elfoglalva 

● Mindent előre megtervezni kontra spontán programok 

● Utazás egyedül kontra csoportosan 

● Az ismert helyek meglátogatása kontra turisták által kevésbé frekventált 

helyek felfedezése 

  



 

FEKETE NYELV 

Téma: Társadalomtudományok – kommunikáció 

Cél: Megérteni, hogy a nyelv nem akadály. A kommunikációnak sok féle módja 

lehetséges még olyankor is, amikor nem értjük, amit mások mondanak. 

A csoport mérete: 2+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Válasszunk ki két önként jelentkezőt a feladat elvégzéséhez. 

Az egyikük kimegy a teremből. Amíg ő kint van, a többiek megállapodnak egy 

olyan szituációban, amely megtörténhet az utazás során. A termet elhagyó 

résztvevő nem tudhatja, mi a szituáció, csak olyan alapvető információkat, mint 

a helyszín vagy a szerepek. A szabály az, hogy a résztvevők csak a kezüket 

használhatják, vagy halandzsázhatnak, de nem használhatnak olyan szavakat, 

amelyeket a másik fél megért. A gyakorlat addig tart, amíg az, aki nem ismerte a 

szituációt rájön, hogy mit akart elmondani a másik. 

Példa: Egy szállodai vendég elmagyarázza a recepciósnak, hogy elfogyott a WC-

papír a szobájában 

 

PANTOMIM 

Téma: Társadalomtudományok – nonverbális kommunikáció 

Cél: Megérteni, hogy a nyelv nem akadály. Magyarázzunk el dolgokat különböző 

helyzetekben szavak nélkül. 

A csoport mérete: 4+ 

Eszközök: Tollak és kis papírcetlik 

A gyakorlat leírása: Alakítsunk kis csoportokat. Minden csoport utazással 

kapcsolatos szavakat ír kis cetlikre, majd kiosztják egymás között a papírokat. A 

csoport egyik tagjának el kell mutogatnia a cetlin szereplő szót szavak és hangok 

nélkül. 

 

 



 

A HELY MEGISMERÉSE – ELŐZETES INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE 

Ezek a gyakorlatok segítenek a csoportnak felkészülni az utazásra azáltal, hogy 

játékos formában információkat gyűjtenek az úticélról. Az, hogy a résztvevők egy 

olyan utazáshoz gyűjtenek információt, amin ők maguk hamarosan részt fognak 

venni, segíthet fenntartani a motivációt és az érdeklődést. Az ily módon tanultakat 

az utazás során fel lehet idézni, a hozzájuk kapcsolódó élmények pedig még 

jobban elmélyítik a megszerzett tudást. Éppen ezért az utazás egy jó alkalom arra, 

hogy a résztvevők ismereteit a legkülönbözőbb témákban elmélyítsük, és ezért 

kapcsoltuk össze a gyakorlatokat a különböző iskolai tantárgyakkal. A gyakorlatok 

konkrét tartalmát a résztvevők életkorához és tudásához kell igazítani. 

 

KÉSZÍTSÜNK EGY LISTÁT 

Téma: Földrajz, történelem, művészettörténet, irodalom, természettudományok 

Cél: A kiválasztott helyszín játékos tanulmányozása, a fontos helyek és látnivalók 

kikeresése. Ez jó bevezetése lehet az út megtervezésének is. 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok, internet 

A gyakorlat leírása: Dolgozzunk kis csoportokban, és állítsunk össze egy listát 

a helyi múzeumokról, történelmi helyekről, látnivalókról vagy akár a választott 

helyszínen található ideiglenes kiállításokról. Ezután hasonlítsuk össze, ki találta 

meg a legfontosabb vagy legérdekesebb helyeket, illetve azokat a helyeket, 

amelyeket a többi csoport nem írt le. A listát egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan 

le is szűkíthetjük, így csak olyan helyek kerülnek fel rá, amelyek a földrajzhoz, 

irodalomhoz, stb. kapcsolódnak. 

  



 

ITT AZ IDŐ AZ OLVASÁSRA! 

Téma: Irodalom, földrajz, történelem 

Cél: Úti célunk megismerése könyveken, ismeretterjesztő vagy irodalmi műveken 

keresztül. 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Könyvek, internet 

A gyakorlat leírása: Válasszunk ki egy olyan könyvet, amely kapcsolódik az 

utazás helyszínéhez. Ez lehet olyan ismeretterjesztő könyv vagy kiadvány, amely 

leírja az adott helyet, lehet történelmi könyv, szépirodalmi mű, vagy akár egy 

olyan regény, amely utazásunk helyszínén játszódik. Olvasás közben gyűjtsük 

össze a könyvben megjelölt konkrét helyszíneket, és látogassuk meg őket az 

utazás során! 

 

ISMERJÜK MEG A TÉNYEKET! 

Téma: Ökológia, történelem, matematika, természettudományok, földrajz 

Cél: Információk szerzése különböző tantárgyakból játékos formában. 

A csoport mérete: 4+ 

Eszközök: Egy lista adatokkal, internet 

A gyakorlat leírása: A tanulók kis csoportokban dolgoznak, és versenyeznek, 

hogy ki lesz a leggyorsabb. Kapnak egy listát, amely csak számokat és adatokat 

tartalmaz, mindenféle magyarázat vagy kontextus nélkül. A csoportoknak ki kell 

találniuk, hogy mit jelentenek az adatok. Az adatok bármilyen témához 

kapcsolódhatnak (pl. megadják a város lakossági adatait vagy egy fontos 

történelmi esemény évszámát). Az a csoport nyer, amelyik először megfejti az 

összes adat jelentését. 

 

  



 

ÚJSÁGCIKKEK GYŰJTÉSE 

Téma: Társadalomismeret, ökológia, irodalom, történelem, 

természettudományok, földrajz 

Cél: Az úti céllal kapcsolatos aktuális cikkek elolvasása és utánanézni a 

legfontosabb eseményeknek és történéseknek. 

A csoport mérete: 4+ 

Eszközök: Egy lista adatokkal, internet 

A gyakorlat leírása: A résztvevők kis csoportokban gyűjtsenek cikkeket egy 

adott témáról vagy témakörről. Fontos, hogy a cikk kapcsolódjon az úti célhoz. Az 

első körben gyűjtsenek össze minél több cikket. Ezután válasszák ki a 

legérdekesebb cikket, és készítsenek egy prezentációt belőle, amit elő is adnak a 

többi csoportnak.  

 

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 

Téma: Földrajz, természettudomány 

Cél: A meglátogatni kívánt ország erőforrásainak és azok hatásainak 

megismerése. 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Internet 

A gyakorlat leírása: Egyénileg vagy kis csoportokban végezzenek kutatást a 

meglátogatni kívánt ország természeti erőforrásairól. Írjanak egy listát a 

legfontosabb vagy legkülönlegesebb természeti erőforrásokról. Milyen hatással 

vannak ezek a helyi lakosság életére? Változott ez a történelem során? Gondoljuk 

végig, hol találkozhatunk ezekkel az erőforrásokkal az út során. 

 

  



 

CSINÁLJUK EGYÜTT 

Téma: Bármi 

Cél: Csoportként együtt tanulni a legkülönfélébb témákról. A feladat könnyen 

előkészíthető, ha a témákat felosztjuk a résztvevők között. 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Internet 

A gyakorlat leírása: Először a csoport eldönti, hogy milyen témákra vagy 

témakörökre szeretnének felkészülni (pl. az úti cél történelme, az úti célhoz 

kapcsolódó híres emberek, a helyi kultúra nevezetességei), majd a témákat 

felosztják egymás között. Mindenki felkészül a saját témájából, és előadja azt a 

többieknek már utazás előtt, vagy az utazás során.  

 

VÁLASSZUNK EGY SZUVENÍRT 

Téma: Társadalomtudomány, történelem, művészetek 

Cél: Megismerni a hely kultúráját, történelmét és legfontosabb jellemzőit. 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Internet 

A gyakorlat leírása: A résztvevők kis csoportokban összegyűjtik, melyek az úti 

cél legfontosabb, legérdekesebb jellemzői. Milyen típusú ajándéktárgy fejezi ki ezt 

a legjobban? Ha már előre tudjuk milyen szuvenírt szeretnénk hazavinni, rögtön 

érkezésünk után meg is vehetjük, de várhatunk is ezzel, és ott létünk során 

választhatunk olyan dolgot, amely ingyenesen elérhető. 

 

 

 

  



 

CSINÁLJUK MEG A HÁZI FELADATOT!  

– A GYAKORLATOK MEGTERVEZÉSE  

Az alábbi gyakorlatok célja, hogy az utazásra való felkészülés során olyan 

készségeket gyakoroltassanak, amelyekre a tanulóknak az élet számos területén 

szükségük lehet. Az utazás jó lehetőség a matematikai műveletek vagy a pénzügyi 

tervezés gyakorlására, nem csak elméletben, de a gyakorlatban is. Az előző 

részhez hasonlóan a tartalmat itt is érdemes a résztvevők korához és ismereteihez 

igazítani. 

 

AZ UTAZÁS CÉLJAI 

Téma: Társadalomismeret, földrajz, művészetek, történelem 

Cél: Célok kitűzése az utazás előtt, egyénileg és csoportokban 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Az utazás megtervezésénél fontos a célok kitűzése. Tegyük 

fel az alábbi kérdéseket: Mi tanulhatunk az utazás során? Hogyan segítheti ez az 

utazási élmény személyes fejlődésünket? Vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket a 

különböző témakörök vonatkozásában. Írjunk egy listát mindarról, amit meg 

akarunk tanulni és meg akarunk tapasztalni az utunk során. Ezek alapján 

fogalmazzuk meg legfontosabb utazási céljainkat. Ha már mindenkinek van saját 

listája, készítsünk egy csoportos listát is. 

  



 

AZ ÚTVONAL MEGTERVEZÉSE 

Téma: Ökológia, matematika, földrajz 

Cél: Az egyes helyszínek közötti legoptimálisabb útvonalak megtervezése 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Az úti cél térképe, tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Miután összeállítottuk a meglátogatni kívánt úti célok 

listáját, tervezzük meg, hogyan fogunk eljutni az egyes helyekre. Mely közlekedési 

eszközök lesznek a legmegfelelőbbek számunkra? Készítsünk útvonalterveket 

különböző kritériumok alapján (legolcsóbb, leggyorsabb, legkörnyezetbarátabb), 

és hasonlítsuk össze őket. 

 

PAKOLÁS AZ UTAZÁSHOZ 

Téma: Matematika, természettudományok – fizika, életvezetési ismeretek 

Cél: Térfogat- és tömegszámítások gyakorlása 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Üres bőrönd, utazáshoz szükséges tárgyak, mérőszalag, mérleg, 

tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Készítsük elő azt a bőröndöt, vagy hátizsákot, amibe az 

utazáshoz szükséges dolgainknak bele kell majd férnie. Készítsünk elő minden 

olyan dolgot, amiről úgy gondoljuk, hogy jól jöhet majd az utazás során. 

Számítsuk ki a bőrönd térfogatát, majd mérjük meg az egyes tárgyak térfogatát 

is, hogy kiszámolhassuk, mi fér bele a bőröndbe, és mi nem. A számítás után 

kipróbálhatjuk, hogy helyesek voltak-e a számításaink. Ugyanezt a módszert 

alkalmazhatjuk a súlyok kiszámításánál is. Minden légitársaság meghatározza a 

poggyász maximális méretét és súlyát, tehát ezeket az értékeket vehetjük alapul. 

 

 

  



 

A PÉNZÜGYEK KISZÁMÍTÁSA 

Téma: Matematika, életvezetési ismeretek, pénzügyi ismeretek és 

közgazdaságtan 

Cél: A költségvetés megtervezésének gyakorlása 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Számoljuk össze az utazással kapcsolatos kiadásokat. 

Derítsük ki, hogy a különböző dolgok mennyibe kerülnek az adott helyen, és 

próbáljuk meg összeszámolni az összes költséget, ami felmerülhet az utazás 

során. Ezekkel a költségekkel többféle matematikai műveletet is elvégezhetünk 

(pl. kiszámolhatjuk a napi átlagos kiadásainkat, vagy százalékosan 

kiszámolhatjuk, hogy az egyes kategóriákra mennyi pénzt költünk). A csoport 

ezután ötletekkel állhat elő, hogyan csökkenthetik a kiadásokat, és hogyan tehetik 

költséghatékonyabbá az utazást. 

 

IDŐBEOSZTÁS 

Téma: Matematika, földrajz 

Cél: Időbeosztás, útvonaltervezés és távolságmérés gyakorlása 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Az úti cél térképe, tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Készítsünk egy menetrendet az utazásunkhoz. 

Dolgozhatunk kis csoportokban vagy egyénileg. Minden napra határozzuk meg az 

egyes programok kezdési időpontjai és a célállomások közötti utazáshoz 

szükséges időket. Ne feledkezzünk meg a pihenéssel és étkezéssel töltött időről 

sem. Ha több kis csoportban zajlik a munka, hasonlítsuk össze az egyes terveket 

aszerint, hogy melyik a leghatékonyabb, legkényelmesebb, legizgalmasabb. 

Együtt ötletelve a legtöbbet hozhatjuk ki az utazásból! 

 

 



 

KÉSZÍTSÜK FEL MAGUNKAT IS!  

– ÖNREFLEXIÓ ÉS ÖNISMERET 

Ezek a gyakorlatok segítenek, hogy mentálisan és érzelmileg is fel tudjunk 

készülni az utazásra. Mindez segít abban is, hogy tudatosabban éljük meg az 

utazást, és jó érzésekkel térjünk haza. Segíti a csapatépítést, ha ezeket a 

gyakorlatokat csoportban végezzük. Így a résztvevők jobban megismerhetik 

egymást, az utazás pedig egy csoportos élménnyé válik. Az sem baj, ha ezeket 

egyedül, egyénileg végezzük, hisz ily módon a gyakorlatok személyes fejlődésünk 

szempontjából válnak rendkívül hasznossá. 

 

ÉRDEKLŐDÉSÜNK FELTÉRKÉPEZÉSE 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: A motivációk és vágyak átgondolása 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Gondoljuk végig, mi a fő motivációnk az utazással 

kapcsolatban: Mi érdekel minket a legjobban? Vannak egymással ellentétes 

vágyaink (pl. pihenés kontra minél több látnivaló)? Készítsünk egy térképszerű 

ábrát motivációinkról. A hasonló vágyakat egymáshoz közel, az ezekkel ellentétes 

vágyakat tőlük távol jelenítsük meg. Próbáljunk meg minél több részletet 

megjeleníteni. 

 

  



 

FÉLELMEK ÉS ELVÁRÁSOK 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Az utazáshoz szükséges belső erőforrásaink számbavétele 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Képzeljünk el és írjunk le fiktív forgatókönyveket. Mi a 

legjobb dolog, ami útközben történhet velünk? Mi a legrosszabb, ami történhet? 

Mik azok a dolgok, amelyek biztosan nem történhetnek meg? Miután ezeket 

leírtuk, vizsgáljuk meg az utazással kapcsolatos reményeinket és elvárásainkat. 

Mik a félelmeink az utazással kapcsolatban, és mi az, ami biztonságérzetet nyújt? 

 

IDŐUTAZÁS 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Felkészülés az utazásra érzelmileg 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Képzeletben pörgessük le magunk előtt jövőbeli utazásunk 

minden részletét úgy, hogy az megfeleljen minden elvárásunknak. Képzeljük el 

hazatérésünket is. Milyen érzések töltenek el minket hazatérésünkkor, miután 

minden tökéletesen, elvárásainknak megfelelően sült el az utazás során? Milyen 

tanácsokkal látna el minket jövőbeli önmagunk az utazás előtt? Írjuk ezeket le 

egy saját magunknak címzett üzenetként. Vizsgáljuk meg, hogyan hat ránk az 

üzenet. Olyan helyre írjuk az üzenetet, hogy az utazás során bármikor 

elővehessük (pl. mobiltelefon, pénztárca, napló). 

 

  



 

A BELSŐ UTAZÓTÁSKA 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Az utazáshoz szükséges belső erőforrásaink számbavétele 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Nemcsak fizikai tárgyakat kell becsomagolni az utazáshoz, 

de belső erőforrásokat, készségeket, érzéseket is magunkkal kell vinni. Mit 

pakolnánk a belső utazótáskánkba? Milyen erőforrásokra lesz szükségünk (pl. 

bátorság, kitartás, találékonyság, stb.)? Személyiségünk mely részeit akarjuk 

magunkkal vinni? Melyek azok az érzések, amelyeket szívesen magunkkal 

vinnénk, és melyek azok, amelyeket otthon hagynánk? Írjunk le és vigyünk 

magunkkal olyan üzeneteket, amelyek ezeket az érzéseket és erőforrásokat elő 

tudják hívni belőlünk. 

 

 

BAKANCSLISTA 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Azon dolgok felsorolása, amiket mindenképpen meg akarunk csinálni az 

utazás során 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Gondoljuk át, milyen élményeket szeretnénk átélni utazás 

közben. Miket szeretnénk kipróbálni? Mi a legfontosabb számunkra, amit biztosan 

nem hagynánk ki? Írjunk egy listát 10 ilyen élményről, és vigyük magunkkal az 

útra. Az utazás során pipáljuk ki azokat a dolgokat, amiket megcsináltunk. 

 

  



 

FOGADALOM 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Tegyünk egy fogadalmat, amelynek segítségével a lehető legtöbbet 

tanulhatjuk az út során 

A csoport mérete: Bármekkora 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Miután megvizsgáltuk vágyainkat és elvárásainkat, 

gondoljuk át, milyen fogadalom segíthet minket leginkább abban, hogy minél 

többet tanuljunk az utazásunk során. Legyünk kreatívak, és találjunk ki egy olyan 

fogadalmat, amelyet aztán az út során be fogunk tartani - pl. "Minden nap 

kipróbálok valami újat" vagy "Minden nap korán kelek". 

 

 

  



 

AZ UTAZÁS KÖZBEN 

A második fejezetben olyan gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, amelyeket egy 

utazás során – egyénileg vagy csoportosan – elvégezhetünk. Ezeknek a 

gyakorlatoknak egyetlen célja, hogy a lehető legtöbbet tanuljunk az utazásból. 

Ezek a gyakorlatok segíthetnek abban, hogy nyitott szemmel forduljunk 

környezetünk felé, és így összekapcsoljuk a tankönyvekből tanult ismereteinket a 

valós élettel. A játékos feladatok arra ösztönöznek, hogy kilépjünk a 

komfortzónánkból, és olyan új dolgokat tapasztaljunk meg, amelyek bővítik 

ismereteinket a helyi kultúráról, szokásokról, segítenek a nyelvtanulásban, 

fejlesztik empátiánkat és együttérzésünket mások iránt. Az önreflexiós 

gyakorlatok segíthetnek abban, hogy valós jelenléttel éljük meg az utazást, és 

felfedezzünk személyiségünknek olyan részeit, amik eddig ismeretlenek voltak 

számunkra. Mindez egy igazi közösségi élménnyé teheti az utazást, így a 

gyakorlatok a csapatépítéshez is hozzájárulhatnak. 

 

KIHÍVÁS ELFOGADVA!  

– AZ ISMERETLEN MEGTAPASZTALÁSA 

Ezek a gyakorlatok arra ösztönzik a résztvevőket, hogy olyan tapasztalatokat 

gyűjtsenek az utazás során, amelyeket egyébként nem tapasztalnának meg. 

Azzal, hogy kilépünk a komfortzónánkból, izgalmas és váratlan helyzetekbe 

kerülhetünk, amelyekből amellett, hogy emlékezetes élményéket szerzünk, 

nagyon sokat tanulhatunk. 

 

SEGÍTSÉG KÉRÉSE 

Téma: Társadalomtudományok, nyelvek 

Cél: A másokra való támaszkodás megtapasztalása 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: A segítségkérés jó módja annak, hogy fejlesszük 

kommunikációs készségeinket, és megtapasztaljuk, hogy nehéz helyzetekben is 



 

könnyen segítséget kaphatunk másoktól. Ezt egyénileg vagy csoportosan is 

megtehetjük olyan feladatok elvégzésénél, amelynek megoldásához a helyiek 

segítségére van szükségünk. Ilyen lehet például, hogy térkép nélkül próbálunk 

eligazodni a városban, különböző információkhoz próbálunk jutni, esetleg 

megpróbálunk bizonyos dolgokat beszerezni. 

 

HASZNÁLJUK A NYELVET! 

Téma: Nyelvek 

Cél: Az adott nyelv tanulása és gyakorlása 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Az utazás remek lehetőség egy új nyelvvel való 

ismerkedésre. Gyűjtsünk össze a helyiektől néhány alapvető kifejezést, amelyeket 

biztosan használni fogunk az utazásunk során (például: jó reggelt, köszönöm, jó 

étvágyat). Ahogy lehetőségünk van rá, használjuk ezeket. Később nyugodtan 

bővítsük a listát. 

 

KÉRDEZZÜNK A JÁRÓKELŐKTŐL 

Téma: Társadalomtudományok, életvezetési ismeretek, nyelvek 

Cél: Információk gyűjtése a helyi emberektől 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Sokkal érdekesebb úgy információkat szerezni, hogy azt 

valaki személyesen adja át nekünk, mintsem könyvekből vagy az internetről. 

Érdekel a helyi kultúra, történelem vagy a helyi növényzet? Kérdezzünk meg 

ezekről valakit az utcán! Utána természetesen bátran nézzünk utána ezeknek más 

forrásokból is. 

 

  



 

NEM BETERVEZETT ÉLMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK 

Téma: Társadalomtudományok, életvezetési ismeretek 

Cél: A helyi élet megtapasztalása, egy hely spontán felfedezése, a váratlan 

élményekre való nyitottság 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Gyakran tapasztaljuk, hogy a legjobb dolgok tervezés nélkül 

történnek. A túltervezés gyakran megfoszt minket a spontán élményektől. 

Próbáljunk nyitottak lenni minden új élményre, és spontán, előzetes tervek nélkül 

fedezünk fel egy új helyet. Mi az, ami legjobban megragadja figyelmünket ily 

módon? Merüljünk el ezekben és fedezzük fel őket. 

 

VÁLASSZUNK HELYIT 

Téma: Társadalomtudományok – kultúra, gasztronómia, ökológia 

Cél: Helyi ételek, étkezési szokások kipróbálása 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: A helyi ételek megkóstolása bepillantást nyújt a helyi 

kultúrába is, miközben szórakoztató és emlékezetes élményeket szerzünk. Járjunk 

utána, mely éttermek kínálnak autentikus helyi ételeket. Megkérdezhetjük a 

helyieket, hogy általában milyen éttermekbe járnak, milyen ételeket esznek 

otthon, mik az étkezési szokásaik. Próbáljunk egy napig, vagy akár az egész úton 

csak azt enni, amit a helyiek esznek. 

  



 

IRODALOM AZ UTCÁN 

Téma: Irodalom 

Cél: Irodalmi művek olvasása, tanulmányozása és szavalása egy szerzőhöz 

köthető helyen 

Eszközök: Videókamera 

A gyakorlat leírása: Keressünk olyan helyeket, amelyek egy íróhoz vagy 

költőhöz kötődnek (utcák, szobrok, emléktáblák), és mondjunk el egy verset vagy 

részletet egy irodalmi műből. A helyszín lehet egy az adott műben említett hely 

is. Készítsünk minderről egy videót is, ami később szép emlékként szolgál majd. 

Ez jó lehetőség arra, hogy egy valóságban átélt élményt egy adott szerzőhöz vagy 

irodalmi műhöz kapcsoljunk, ami segíthet a tananyag elmélyítésében. 

 

ÉRDEKES TÉNYEK 

Téma: Irodalom, művészetek, történelem 

Cél: Új információk tanulása, régi ismeretek felidézése egy a tananyaghoz 

kapcsolódó helyen 

Eszközök: Videókamera, internet 

A gyakorlat leírása: Keressünk egy fontos vagy érdekes helyet (épületek, 

műemlékek, helyszínek, tárgyak, műalkotások), amely egy adott tantárgyhoz 

kapcsolódik. Tudunk néhány érdekes tényt mondani róla? Amennyiben nem, 

végezzünk kutatómunkát, majd készítsünk egy rövid videót, amelyben elmondunk 

néhány érdekességet a helyről. Ez később is szép emlék marad, az információ 

pedig kisebb eséllyel fog elfelejtődni, ha egy jó élményhez kötődik. 

  



 

PRÓBÁLJUK KI A HELYI SZOKÁSOKAT 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: Az ország egy hasznos szokásának felfedezése és kipróbálása 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Figyeljük meg a helyi szokásokat, vagy kérdezzünk róluk a 

helyiektől. Milyen helyi szokások újak számunkra? Válasszunk egy hasznos 

szokást, és tartsuk magunkat hozzá egész utazásunk alatt. Milyen hatással van ez 

ránk? 

 

TAPINTÁS ÉS ÉRZÉKELÉS 

Téma: Földrajz, természettudomány – biológia 

Cél: A talaj jellemzőinek megfigyelése és vizsgálata 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Ha egy távoli országban vagy egy másik éghajlati övezetben 

járunk, érdekes lehet megvizsgálni a talaj összetételét. Érintsük meg, vegyük a 

kezünkbe, vizsgáljuk meg az állagát, figyeljük meg a színét, szagoljuk meg. 

Látunk különbségeket? Ha igen, miben különbözik ez a talaj az otthoni talajtól? 

 

TANULJUNK MEG EGY TÁNCOT 

Téma: Társadalomtudomány – kultúra, művészetek 

Cél: A helyi tánckultúra megismerése 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Keressünk egy helyet, ahová a helyiek járnak táncolni, vagy 

kérjük meg helyi barátainkat, hogy tanítsanak nekünk egy hagyományos helyi 

táncot. Tanuljuk meg a pontos lépéseket, és kérjünk visszajelzést a helyiektől. 

Miben különbözik az ő mozgásuk? Milyen gyakran és milyen alkalmakkor 

táncolnak? 

  



 

TÁRD KI AZ ELMÉD!  

– FIGYELMÜNK ÖSSZPONTOSÍTÁSA 

Ha egy téma érdekel minket, természetes, hogy nagyobb figyelmet fordítunk rá 

utazásaink során. Egy új helyszín felfedezésekor egy építész inkább az épületekre 

figyel, míg egy növénykedvelő inkább a helyi kertekre vagy jellegzetes 

növényekre. Ha úgy döntünk, hogy egy bizonyos témát szeretnénk megismerni, 

a következő gyakorlatok segíthetnek minket a kiválasztott dolgokra vagy 

jelenségekre fókuszálni. Így a könyvek helyett az utazás során fedezhetjük fel 

ezeket, amely egy sokkal élvezetesebb módja a tanulásnak. 

  

FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSE 

Téma: Ökológia, történelem, földrajz, természettudományok – biológia, fizika, 

művészetek 

Cél: A résztvevők figyelmének összpontosítása olyan dolgokra, amelyek egy 

bizonyos témához, vagy tantárgyhoz kötődnek 

Eszközök: Okostelefon 

A gyakorlat leírása: Válasszunk egy olyan dolgot, amelyre a nap folyamán 

fókuszálni fogunk, és amely jellemző az úti célunkra (pl. növények, egy adott 

építési stílus elemei, helyi járművek stb.), és készítsünk róla minél több fotót.  

Csoportos alternatíva: Válasszunk ki egy dolgot, vagy írjunk össze egy listát, 

és a nap végén nézzük meg, ki készítette ezekről a legtöbb fényképet. 

 

  



 

HULLADÉKKEZELÉS 

Téma: Ökológia 

Cél: Megfigyelés és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jó megoldások 

összegyűjtése 

Eszközök: Tollak és papírlapok jegyzetek készítéséhez 

A gyakorlat leírása: A világon számos hulladékgazdálkodási módszer létezik. A 

különböző országokban különböző hulladékkezelési gyakorlatok váltak 

általánossá. Találjunk ki hasznos megoldásokat erre vonatkozóan az utazásunk 

során, és jegyezzük fel őket. Mit tudunk ezekből tanulni? 

 

FENNTARTHATÓ MEGOLDÁSOK 

Téma: Ökológia 

Cél: Megfigyelés és a fenntarthatóságra vonatkozó jó megoldások összegyűjtése 

Eszközök: Tollak és papírlapok jegyzetek készítéséhez 

A gyakorlat leírása: A különböző országokban és régiókban számos 

működőképes és fenntartható megoldás létezik, mint például a dolgok 

újrahasznosítása vagy a műanyag csomagolás megszüntetése. Figyeljük meg a 

fenntarthatóság különböző példáit az utazás során, és jegyzeteljünk. Pl. hány 

használtruha üzletet találunk a városban? 

 

HALLGASSUNK FIGYELMESEN 

Téma: Nyelvek 

Cél: Nyelvtanulás anyanyelvi beszélőktől  

Eszközök: Tollak és papírlapok jegyzetek készítéséhez 

A gyakorlat leírása: Az utazás során hallgassuk figyelmesen a helyi embereket, 

akik a saját nyelvükön beszélnek egymással, figyeljük meg a körülöttünk lévő 

idegen nyelvű szövegeket és feliratokat. Vannak szavak, amelyek ismerősen 

hangzanak? Nézzünk utána a szavaknak a szótárban. Tartsunk magunknál egy 

jegyzetfüzetet, amibe az új szavakat írjuk. 



 

A MŰVÉSZETEK GEOMETRIÁJA 

Téma: Matematika, természettudományok – fizika, művészetek 

Cél: A geometria gyakorlása különböző tárgyak, épületek és helyek megfigyelésén 

keresztül 

Eszközök: Tollak, papírlapok rajzoláshoz 

A gyakorlat leírása: A geometria számos helyen jelen van a művészetben és az 

építészetben. Ennek jól ismert példája az aranymetszés, amely számos ókori 

építmény megtervezésében felfedezhető – de szinte mindenben találhatunk 

példákat a geometriára, ha alaposan megvizsgáljuk a dolgokat. Nézzük meg 

alaposan a körülöttünk lévő világot, és rajzoljunk le különleges helyeket, 

épületeket, tereket, szobrokat vagy műalkotásokat, odafigyelve azok geometriai 

elrendezésére. 

 

TÉRKÉPKÉSZÍTÉS 

Téma: Földrajz 

Cél: A város és az utcák elrendezésének megfigyelése 

Eszközök: Tollak, papírlapok rajzoláshoz 

A gyakorlat leírása: A város utcáinak megismeréséhez jó gyakorlat lehet, ha 

segítség és internet nélkül megrajzoljuk a város térképét. Járjuk körbe a város 

egy részét, figyeljük meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az utcák, és jelöljük 

be rajzunkon az érdekes vagy fontos helyeket. Csoportos alternatíva: rajzoljunk 

térképet egy adott területről egyénileg vagy kis csoportokban, majd hasonlítsuk 

össze, melyik térkép a legpontosabb. 

 

  



 

TALÁLJUK MEG A KÜLÖNBSÉGET 

Téma: Társadalomtudomány – kultúra, földrajz  

Cél: Földrajzhoz kötődő egyéni és népi szokások gyűjtése 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Számos olyan szokás létezhet, amely nem az egész nemzet 

kultúrájához, hanem csak egy adott földrajzi régióhoz kötődik. Figyeljük meg az 

emberek viselkedését és szokásait utazásunk során. Hány olyan dolgot találunk, 

amit az itteni emberek másképp csinálnak, mint amit otthon megszoktunk? Mik 

ezek a szokások és miért alakulhattak ki? Ha találunk egy hasznos szokást, 

próbáljuk meg átvenni és gyakorolni hazaérkezésünk után is. A gyakorlat után 

előfordulhat, hogy felfedezünk néhány olyan otthoni szokást is, amelyet addig 

észre sem vettünk. 

 

ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK 

Téma: Társadalomtudományok – kultúra, gasztronómia, ökológia 

Cél: Helyi gyümölcsök és zöldségek megfigyelése 

Eszközök: Tollak és papírlapok jegyzetek készítéséhez 

A gyakorlat leírása: Milyen gyümölcsök és zöldségek jellemzik a területet? 

Figyeljük meg a helyi gasztronómia alapjait alkotó összetevőket. Írjuk fel a 

listánkra az összes helyi eredetű egzotikus növényt, és jegyezzük fel azokat az 

ételeket is, amelyekben összetevőként felfedezzük őket. 

  



 

MŰVÉSZETI NAPLÓ 

Téma: Művészetek 

Cél: Jegyzetek készítése különböző műalkotásokról 

Eszközök: Tollak és papírlapok jegyzetek készítéséhez 

A gyakorlat leírása: Egy utazás során sokféle műalkotással találkozhatunk. 

Festmények az épületek falain, művészi építészeti alkotások, helyi zene stb. 

Figyeljünk meg és gyűjtsünk minél több információt ezekről a műalkotásokról. 

Látni fogjuk, hogy ha nyitva tartjuk a szemünket és a fülünket, sok rejtett 

szépséget fedezhetünk fel. 

 

HELYI SZAKMÁK 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: A különböző helyi szakmák megismerése, amelyek inspirációt jelenthetnek a 

karriertervezéshez 

Eszközök: Tollak és papírlapok jegyzetek készítéséhez 

A gyakorlat leírása: Egy külföldi ország meglátogatásakor olyan helyi 

szakmákkal találkozhatunk, amelyekkel otthon nem. Ez segíthet minket 

kreatívabban gondolkodni saját jövőnkről is, és inspirációt nyújthat a 

karriertervezéshez. A helyi szakmák előfordulása és formái a helytől és a 

gazdaságtól függően változnak. Ha találkozunk valakivel, akinek érdekes, kevéssé 

ismert helyi szakmája van, beszélgessünk vele munkájáról, és jegyzeteljünk. 

 

  



 

MADÁRFELISMERÉS 

Téma: Tudomány – biológia 

Cél: A helyi élővilág megismerése okostelefon segítségével  

Eszközök: Okostelefon, internet 

A gyakorlat leírása: A madárhangokat felismerő okostelefon-alkalmazás nagy 

segítség lehet a helyi állatvilág megismerésében. Ha természetközeli helyen vagy 

parkban sétálunk, okostelefonunk segítségével próbáljuk meg azonosítani őket. 

Ha tudunk egy különleges madárfajról a környéken, először hallgassuk meg a 

madár hangját az interneten, majd figyeljünk, hogy a természetben is halljuk-e a 

hangját. 

 

NÖVÉNYFELISMERÉS 

Téma: Tudomány – biológia 

Cél: A helyi növényvilág megismerése okostelefon segítségével  

Eszközök: Okostelefon, internet 

A gyakorlat leírása: Milyen gyakori vagy egyedi növények találhatóak a 

területen? Kutassuk fel ezeket, és figyeljük meg, hol és milyen gyakran fordulnak 

elő. Ha nem ismerjük fel az általunk felfedezett növényt, használjunk 

növényfelismerő okostelefonos alkalmazást. Gyűjtsük össze a legkülönlegesebb, 

legjellegzetesebb növényeket! 

 

 

 

 

 

  



 

NÉZZÜK MEG!  

- ÉRDEKES HELYEK FELFEDEZÉSE 

Ebben a részben ötleteket gyűjtöttünk össze arra vonatkozóan, hogy milyen 

helyeket érdemes meglátogatnunk, felfedeznünk utazásaink során, amelyekkel 

bővíthetjük ismereteinket az adott helyről. Használjuk ki az utazásainkban rejlő 

lehetőségeket, hogy minél többet tanulhassunk az adott helyről! 

 

MÚZEUMLÁTOGATÁS 

Téma: Ökológia, történelem, földrajz, természettudományok – biológia, fizika, 

művészetek 

Cél: Helyi múzeumok, kiállítások, botanikus kertek meglátogatása, felfedezése 

játékos módon 

Eszközök: Okostelefon 

A gyakorlat leírása: Látogassunk el egy olyan múzeumba vagy kiállításra, amely 

kapcsolódik valamelyik választott témánkhoz. Manapság már sok múzeum 

játékosítva van, de ha az általunk meglátogatott múzeum éppen nem ilyen, 

találjunk ki egy játékot magunknak. Például fotózzunk le olyan tárgyakat a 

múzeumban, amik valahogyan összefüggenek, és együtt alkotják a megfejtést az 

általunk kitalált rejtvényhez. 

 

FONTOS HELYEK 

Téma: Irodalom, történelem, tudomány 

Cél: Olyan helyek meglátogatása, amelyek híres vagy fontos emberekhez 

kötődnek 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Ha egy híres személyiség (pl. költő) szülőháza a 

meglátogatott hely közelében található, látogassuk meg! Derítsük ki, hogyan 

kapcsolódik a helyszín a híres személyhez. Ez jó alkalom arra, hogy bővítsük 



 

ismereteinket a témával kapcsolatban, az ismeretszerzéshez kötődő élmények 

pedig még emlékezetesebbé teszik a tanultakat. 

 

 

TERMÉSZETES KÉPZŐDMÉNYEK 

Téma: Tudomány – fizika, földrajz 

Cél: Természeti képződmények felkeresése és megismerése 

Eszközök: Okostelefon, internet 

A gyakorlat leírása: Ha az úti célunk közelében van valamilyen természeti 

képződmény, keressük fel (pl. cseppkőbarlangok, természetes hidak, folyóvíz 

okozta változások). Hogyan alakult ki a képződmény? Olvassunk utána! 

 

A CSODÁK MEGTAPASZTALÁSA 

Téma: Tudomány – fizika, földrajz 

Cél: Meglátogatni és felfedezni egy fény- és hangszennyezéstől mentes helyet 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Próbáljunk utazásunk során egy fény- és hangszennyezéstől 

mentes helyet találni. Csodáljuk meg például a csillagokat az éjszakai égbolton 

egy fényszennyezéstől mentes helyen. Az interneten található, erre vonatkozó 

térkép segíthet megtalálni ezeket a helyeket. Mindez jó alapot nyújthat ezeknek 

a fizikai jelenségeknek a mélyebb megismeréséhez. 

 

KREATÍV TEREK FELFEDEZÉSE 

Téma: Társadalomtudomány – kultúra, művészetek 

Cél: A parkok, kertek, udvarok megfigyelése, amely inspirációként szolgálhat az 

otthoni környezet kialakítására is 

Eszközök: Tollak, papírlapok rajzoláshoz 



 

A gyakorlat leírása: Utazásunk során látogassunk el olyan helyekre, amelyek 

művészi, esztétikus dizájnnal rendelkeznek. A különböző régiókban különböző 

megoldásokkal találkozhatunk a kertek kialakításánál, ami inspirálhat minket 

otthoni környezetünk kialakítására is! Milyen kreatív, esztétikus megoldásokkal 

találkozunk? Ha különleges megoldást látunk, jegyzeteljünk és rajzoljuk le egy 

füzetbe. 

 

CSILLAGOK VIZSGÁLATA 

Téma: Földrajz 

Cél: A csillagok helyzetének meghatározása és összehasonlítása egy alkalmazás 

segítségével 

Eszközök: Okostelefon, internet 

A gyakorlat leírása: Ha nagyobb távolságokat teszünk meg, észrevehetjük, hogy 

a csillagok helyzete megváltozik. Sötétedés után tegyünk egy sétát olyan helyen, 

ahol jól láthatóak a csillagok. Figyeljük meg a csillagképeket az adott helyen. A 

csillagazonosító okostelefon-alkalmazások segíthetnek ebben. Mely csillagokat 

lehet a legkönnyebben megtalálni az égen, amelyek segíthetnek minket a 

tájékozódásban? 

 

A VÁLTOZÁSOK MEGTAPASZTALÁSA 

Téma: Földrajz, természettudomány – biológia, ökológia 

Cél: Olyan területek felkeresése, ahol felfedezhetjük a természeti folyamatok, az 

emberi tevékenység vagy az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező 

változásokat 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Fedezzük fel azokat a helyeket, ahol megtapasztalhatjuk a 

természetben lezajló változásokat. Bár a természet magától is változik, vannak 

olyan helyek, amelyek emberi hatásoknak, vagy a klímaváltozásnak is ki vannak 

téve. Jó gyakorlat lehet az éghajlatváltozás hatásainak megfigyelésére, ha olyan 



 

helyet keresünk, ahol a jelenlegi állapotokat régi fotókkal összehasonlítva nyomon 

tudjuk követni a változást. 

 

 

  



 

LÉGY JELEN!  

– ÖNREFLEXIÓ ÉS ÖNISMERET  

Minden utazás egy belső utazás is egyben. Az önreflexiós gyakorlatok nemcsak a 

külső helyszínek felfedezésében segíthetnek, hanem abban is, hogy tudatosan 

bejárjuk belső utainkat is. Legyünk jelen minden pillanatban, és éljük meg 

élményeinket a legteljesebb módon! Ha mindezt csoportosan tesszük, utazásunk 

igazi csapatélménnyé válik. 

 

ÚTINAPLÓ 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: Napló írása személyes élményeinkről 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Írjunk egy olyan útinaplót, amelyben belső utazásunkról is 

beszámolunk. Mi hatott ránk a legerősebben az utazás során? Milyen jó és rossz 

tapasztalataink voltak? Mit tanultunk ezekből? Az, hogy ezeket leírjuk egy 

naplóban, segíthet jobban megérteni személyes tapasztalatainkat. 

 

REJTETT SZEMÉLYISÉGJEGYEINK 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: Reflektálás arra, hogy személyiségünk mely részeit hoztuk magunkkal az útra 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Az új környezet, a körülöttünk lévő emberek és az új 

helyszín is hatással lesz a viselkedésünkre, és személyiségünkből eddig ismeretlen 

jegyeket hozhat elő. Tekintsünk vissza a napunkra: hogyan hat ránk az utazás? 

Miben különbözik itteni viselkedésünk otthoni viselkedésünktől? Melyek azok a 

személyiségjegyek, amelyek ezen a helyen jobban érvényesülnek? Melyek azok a 

személyiségjegyek, amelyek olyan, mintha otthon maradtak volna? 

Gondolkodjunk ezekről a lista megírásakor. 

  



 

SZEMÉLYES SZUVENÍR 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: Valami olyan dolgot hazavinni az útról, amely különleges jelentőséggel bír, 

és legjobban kifejezi az utazással kapcsolatos élményeinket 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Milyen érzéseket tapasztaltunk meg az utazás során? 

Melyek voltak utazásunk legmeghatározóbb élményei, amelyek a legnagyobb 

hatással voltak ránk? Keressünk egy szimbólumot vagy tárgyat, amely a legjobban 

kifejezi ezeket, vagy amely emlékeztet minket ezekre az emlékezetes élményekre. 

Szerezzük meg és vigyük haza magunkkal ezt a tárgyat! Ez a tárgy olyan 

emlékeket hívhat elő belőlünk később, amely nemcsak a helyszínre, hanem belső 

utazásunkra is emlékeztet minket. 

 

UTAZÁS AZ ÉRZELMEKBEN 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: Az utazásán során felmerülő érzelmekre való reflektálás. 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Gondoljunk vissza azokra az érzésekre, amelyeket a nap 

folyamán átéltünk. Milyen érzésekkel indult a reggelünk, és hogyan változtak a 

nap folyamán? Írjuk le egy napunkat úgy, hogy a történesek helyett csak a nap 

folyamán átélt érzéseinket jegyezzük fel. Visszatekintve, mik voltak azok az 

események, amelyek érzéseinkre a legnagyobb hatással voltak? Mi segített 

túllendülni a mélypontokon? 

 

5-ÖS TOPLISTA 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: A legjobb és legrosszabb tapasztalatok felsorolása és megtárgyalása 

Eszközök: Tollak, papírlapok 



 

A gyakorlat leírása: Írjunk egy listát az 5 legjobb és az 5 legrosszabb napi 

élményünkről. Hasonlítsuk össze a listánkat a csoport többi tagjának listájával. 

Beszéljük meg, hogy mik voltak a közös pontok, és mik voltak egyedi 

tapasztalataink.  



 

AZ UTAZÁS UTÁN 

A harmadik fejezetben található gyakorlatokat az utazás UTÁN érdemes elvégezni. 

Visszatekintve az utazásra, és összegezve tapasztalatainkat, olyan tanulságokat 

vonhatunk le, amelyekre az utazás nélkül nem lett volna lehetőségünk. Az átélt 

nehéz helyzetek felidézésével és az ezekhez kapcsolódó különböző drámai 

gyakorlatok alkalmazásával fejleszthetjük szociális készségeinket, és bátorságot 

meríthetünk belőlük a jövőbeli ismeretlen és váratlan helyzetek kezeléséhez. Az 

út során szerzett tapasztalataink kiváló lehetőséget biztosítanak tudásunk 

bővítésére, ha megpróbáljuk megérteni azokat a dolgokat, amiken utazásunk 

közben nem volt időnk elgondolkodni. Múltbéli utazásainkban is rengeteg rejtett 

tudás rejlik, amelyet megfelelő gyakorlatokkal a tanulási folyamat részévé 

tehetünk. 

 

JÁTSSZUK EL!  

DRÁMA– ÉS SZITUÁCIÓS GYAKORLATOK 

Sokkal többet tanulhatunk az utazás során szerzett tapasztalatokból, ha hazatérve 

újra eljátsszuk és közösen megbeszéljük azokat. Mindez javíthatja a résztvevők 

szociális készségeit, és a korábban átélt tapasztalataikat is más fényben tüntetheti 

fel. A közös történetmesélés és színjátszás lehetőség arra, hogy kezeljük 

érzelmeinket, levezessük a feszültségeket, a történtek közös megbeszélésével 

pedig tanuljunk a történtekből. 

  



 

KÜLÖNBÖZŐ REAKCIÓK 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: Újfajta hasznos reakciók megtanulása és gyakorlása 

A csoport mérete: 4+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: A csoport egy tagja kiválaszthat egy olyan történetet az 

útról, amely nehéz volt számára, vagy amelyre nem reagált jól. A csoport eljátssza 

a jelenetet. Ezután a csoport bármelyik tagja átveheti a mesélő szerepét, és 

bemutathat egy másfajta reakciót. Miután a csoport bemutatta az összes kreatív 

ötletét, a mesélőnek vissza kell lépnie a jelenetbe, és ki kell próbálnia egy újfajta 

reakciót. 

 

EGY JELENET ELJÁTSZÁSA 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: Az úton történtekről való emlékezés 

A csoport mérete: 3+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: A csoport kiválaszt egy jelenetet az útról. Ez lehet a legjobb, 

a legrosszabb, vagy egy érdekes esemény. Adjuk elő a történetet kis 

csoportokban. A karakterek nyugodtan beleélhetik magukat a saját szerepükbe. 

Rendezzük át úgy a termet, hogy az a lehető legjobban támogassa a történet 

eljátszását. 

 

  



 

RIPORT KÉSZÍTÉSE 

Téma: Társadalomtudományok – kommunikáció 

Cél: Kommunikációs készségek gyakorlása egy riport készítésén keresztül 

A csoport mérete: 2+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: A csoport egyik tagja lesz a riporter, aki egy másik 

csoporttaggal riportot készít az utazásról. Riporterként különböző dolgok iránt 

érdeklődhetnek, kérdezhetnek egy történetről, különböző stílusban beszélhetnek. 

A cél az, hogy a riport érdekes legyen. 

 

MESÉLD EL AZ ODÜSSZEIA STÍLUSÁBAN 

Téma: Társadalomtudományok 

Cél: A kreativitás és a csapatmunka gyakorlása egy jelenet megrendezésén 

keresztül 

A csoport mérete: 5+ 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Csoportmunka keretein belül írjuk meg az utazás történetét 

az Odüsszeia stílusában. Ez lehet az egész utazás, de kiragadhatunk belőle egy 

számunkra fontos részt is. Minden résztvevőnek osszunk ki egy mitológiai vagy 

mesebeli szerepet (például a buszsofőr lehet a hajó kapitánya, vagy egy az utazás 

során felmerülő akadály jelképe lehet az egyik mitológiai szörny). Legyünk 

kreatívak a történet megírásában és eljátszásában egyaránt. A gyakorlat végén 

megbeszélhetjük, hogy az utazás milyen új aspektusait tárta elénk ez a módszer. 

 

  



 

MIT TANULTUNK?  

– INFORMÁCIÓ FELIDÉZÉSE 

Ebben a részben azokkal az információkkal és ismeretekkel dolgozunk, amelyeket 

az utazás során tanultunk. Ahhoz, hogy a tanultak hosszú távon is 

megmaradjanak, segít, ha játékos formában, közösen ismételjük meg őket. Ehhez 

összegyűjtöttünk néhány csoportos játékot, amelyekben azt a tudást kell 

felhasználni, amit a csoport az utazás során sajátított el. 

 

FONTOS HELYEK 

Téma: Földrajz 

Cél: Földrajzi ismeretek ismétlése 

Eszközök: Tábla 

A gyakorlat leírása: Valaki a csoportból felírja a táblára egy olyan hely nevét, 

amely kapcsolódik az utazáshoz, de kihagy néhány betűt. A csoportnak ki kell 

találnia a hely nevét. Versenyként is játszható: ha valaki kitalál egy nevet, pontot 

kap. Ha tudnak valami fontos információt is mondani róla, kapnak még egy pontot. 

 

HÍRES ÍROK ÉS KÖLTŐK 

Téma: Irodalom 

Cél: Irodalmi ismeretek ismétlése 

Eszközök: Tábla 

A gyakorlat leírása: Valaki a csoportból felírja a táblára egy híres író vagy költő 

nevét, aki kapcsolódik a meglátogatott helyhez, de kihagy néhány betűt. A 

csoportnak ki kell találnia az író vagy költő nevét. Versenyként is játszható: ha 

valaki kitalál egy nevet, pontot kap. Ha tudnak valami fontos információt is 

mondani róla, kapnak még egy pontot. 

  



 

HIÁNYZÓ INFORMÁCIÓ 

Téma: Irodalom 

Cél: Irodalmi ismeretek ismétlése 

Eszközök: Tollak, életrajzok 

A gyakorlat leírása: A résztvevők párokban dolgoznak. Megkapják egy híres 

ember rövid életrajzát. Mindkét résztvevőnek hiányzik néhány információ a 

papírjáról – természetesen mindkettőjüknél különböző információk maradtak ki. 

Össze kell rakniuk az egész történetet úgy, hogy rákérdeznek a hiányzó 

információkra. Amikor készen állnak, meg kell tanulniuk ezeket az adatokat, és 

elő kell adniuk az osztálynak, hogy mit tanultak. 

 

20 KÉRDÉS 

Téma: Földrajz 

Cél: Földrajzi ismeretek ismétlése 

Eszközök: Toll, papír, az út során készült fényképek 

A gyakorlat leírása: A résztvevők párban dolgoznak, és az utazás során készült 

fényképet kapnak, amelyet csak a pár egyik tagja láthat. A másik résztvevő 

eldöntendő kérdések feltevésével próbálja kideríteni, hogy mi van a képen. 

Meghatározhatjuk a maximálisan feltehető kérdések számát, pl. 20 kérdés. 

Alternatív lehetőség: nincs kép, csak 20 kérdés feltevésére van lehetőség, hogy 

kiderüljön, mire gondol az utazó, pl. egy híres épületre. 

 

KÁVÉFŐZŐ 

Téma: Földrajz, irodalom, történelem 

Cél: Felidézni, hogy mit tanultunk a kiválasztott témáról 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: A csoport egyik tagja elmesél egy, az utazással kapcsolatos 

történetet, de a kulcsszó helyett mindig a KÁVÉFŐZŐ szót használja. A csoportnak 



 

ki kell találnia, mi a kulcsszó. A történet szólhat egy nagy író életéről vagy egy 

költőről, stb. 

 

A SÜKET POSTÁS 

Téma: Földrajz, irodalom, történelem 

Cél: Felidézni, hogy mit tanultunk a kiválasztott témáról 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: A résztvevők körben ülnek, és egyikük egy híres személyről, 

egy helyről vagy egy fontos, az utazással kapcsolatos dologról súg néhány 

információt a következő résztvevő fülébe. Ő ezután a hallott információt odasúgja 

a mellette ülőnek és így tovább. Az utolsó résztvevő elmondja hangosan, ami 

eljutott hozzá. A cél az, hogy az a néhány mondatban az első ember által 

megfogalmazott információ a kör végén is ugyanaz maradjon. 

 

KATEGÓRIÁK 

Téma: Földrajz, irodalom, történelem 

Cél: Felidézni, hogy mit tanultunk a kiválasztott témáról 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Megnevezünk különböző kategóriákat, amelyeket egy 

táblázat oszlopaiba rendezünk. A táblázat sorai az ABC különböző betűi. A 

csoportnak ki kell töltenie a táblázatot. A kategóriák lehetnek bármik, amik az 

ország irodalmához, földrajzához (pl. város, hegy, tó, folyó, állat, növény stb.) 

vagy történelméhez (pl. csaták, híres tábornokok, híres államférfiak, híres nők, 

helyek stb.) kapcsolódnak.  

 

BINGÓ 

Téma: Irodalom, történelem 

Cél: Felidézni, hogy mit tanultunk a kiválasztott témáról 

Eszközök: Tollak, bingó kártyák/lapok 



 

A gyakorlat leírása: A bingó-kártyákon az utazáshoz kapcsolódó híres írók, 

költők vagy történelmi személyiségek nevei szerepelnek. A csoport minden tagja 

kap egy bingó-kártyát. A csoport egyik tagja gondol az egyik kártyán található 

személyre, a többiek pedig kérdéseket tesznek fel, hogy kitalálják kire gondolt. 

Aki először kitalálja, kihúzhatja az adott nevet a saját kártyáján. 

 

SORRENDBE RENDEZÉS 

Téma: Földrajz 

Cél: Felidézni, hogy mit tanultunk a kiválasztott témáról 

Eszközök: Az út során készült fotók 

A gyakorlat leírása: Tegyünk minél több az utazás során készült fényképet az 

asztalra. A csoport tagjainak meg kell próbálnia a képeket valamilyen szempont 

alapján sorrendbe állítania (pl. időrendi). 

 

KÉPEK ÉS KÁRTYÁK 

Téma: Bármi 

Cél: Felidézni, hogy mit tanultunk a kiválasztott témáról 

Eszközök: Fotók az utazásról, kártyák szavakkal 

A gyakorlat leírása: Az utazás során készült fényképeket képpel lefelé tegyük 

az asztalra. Vannak ezen kívül kártyák, amelyeken véletlenszerűen összeírt 

szavak szerepelnek. Ezeket ugyancsak lefordítva helyezzük el az asztalon. A 

résztvevők felhúznak egy fényképet és egy szókártyát. Megpróbálnak valamilyen 

összefüggést találni a kettő között.  



 

PRAKTIKUS EMLÉKEK - TAPASZTALATAINK HASZNOSÍTÁSA 

Utazási tapasztalatainkat felhasználhatjuk arra, hogy elmélyítsük tudásunkat 

különböző témákban. A következő gyakorlatok csoportos feladatként is 

elvégezhetők az osztályteremben, mivel a közös utazási élmény jó alapot nyújt a 

témákról való közös gondolkodáshoz és munkához. 

 

AZ UTAZÁS MÓDJAI 

Téma: Földrajz, ökológia 

Cél: A különböző utazási módok összehasonlítása 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Kiscsoportokban írjunk egy listát az egyes közlekedési 

módokról, amelyeket az utazás során kipróbáltunk. Mik az egyes közlekedési 

módok előnyei és hátrányai? Mit érdemes egyedül használni, és mit csoportosan? 

Melyek a legkörnyezetbarátabbak? 

 

A MŰVÉSZETEK GEOMETRIÁJA - VISSZATEKINTÉS 

Téma: Művészetek, matematika 

Cél: Geometriai alakzatok gyakorlása 

Eszközök: Fotók az útról, toll és papír a rajzoláshoz 

A gyakorlat leírása: A geometria számos helyen jelen van a művészetben és az 

építészetben. Ennek jól ismert példája az aranymetszés, amely számos ókori 

építmény megtervezésében felfedezhető – de szinte mindenben találhatunk 

példákat a geometriára, ha alaposan megvizsgáljuk a dolgokat. Nézzük vissza a 

kiránduláson készült fotóinkat, és keressünk különböző geometriai formákat híres 

épületeken vagy műalkotásokon! 

 

  



 

IVÓVÍZ ÖSSZEHASONLÍTÁS 

Téma: Természettudomány, földrajz, ökológia 

Cél: Az ivóvíz összetételének megismerése egy adott országban 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Hasonlítsuk össze a meglátogatott ország ivóvízének 

összetételét az otthoni ivóvízzel. Miben különbözik az összetétele? Észrevettük a 

különbséget az utunk során? 

 

AZ UTAZÁS HIMNUSZA 

Téma: Művészetek – zene 

Cél: Dalszerzés közösen 

Eszközök: Hangszer vagy zenelejátszó készülék 

A gyakorlat leírása: Írjunk dalt az utazási élményeinkről. Mi magunk is 

kitalálhatunk egy dallamot, vagy átírhatjuk egy ismert dal szövegét, amely kifejezi 

az utazás hangulatát. Írjuk bele a dalszövegbe az utazás legemlékezetesebb 

eseményeit, majd készítsünk egy felvételt arról, ahogy elénekeljük. Ezt akár 

hazafelé menet is megtehetjük, amikor még frissek az élmények. 

 

MONDJUK EL KÜLÖNBÖZŐ MŰFAJOKBAN 

Téma: Irodalom 

Cél: A különböző műfajok gyakorlása 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Írjunk műveket az utazásról különböző irodalmi 

műfajokban. Ez lehet vers, szonett, kisregény, ballada, stb. Kis csoportokban 

dolgozva is leírhatjuk ugyanazt a történetet, minden csoport más-más műfajban. 

Végül olvassuk fel egymásnak a műveket. 

 

 



 

MI VAN A BELSŐ UTAZÓTÁSKÁNKBAN?  

– ÖNREFLEXIÓ ÉS ÖNISMERET 

Nagyban segítheti belső fejlődésünket, ha az utazásról hazatérve megállunk egy 

pillanatra, és visszatekintünk az élményeinkre. Együtt megvizsgálhatjuk, mi 

maradt "belső utazótáskánkban", mi volt jó és hasznos számunkra, és mi volt 

rossz vagy felesleges. Ez a fajta visszatekintés növeli önismeretünket, és ennek 

eredményeképpen a következő utazásunkat talán másképp tervezzük meg, más 

döntéseket hozunk. Ha csoportban végezzük, sokat segíthet a csoporton belüli 

kapcsolatok kiépítésében és egymás mélyebb megértésében. 

 

SZEMÉLYES FÉNYKÉPALBUM 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Reflektálás utazási élményeinkre fényképek segítségével 

Eszközök: Az út során készült fotók 

A gyakorlat leírása: Tekintsünk vissza azokra az élményekre, amelyek a 

legnagyobb hatással voltak ránk. Válogassuk ki azokat a fotókat, amelyek ezekkel 

az élményekkel kapcsolatosak. A számunkra legfontosabb képek kinyomtatása és 

albumba rendezése segít megőrizni és később újra átélni ezeket az élményeket. 

 

AMIT MÁSKÉPPEN CSINÁLNÁNK 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Reflektálás az utunk során tanultakra 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Nézzünk vissza az utunkra, és gondoljuk végig: ha újra 

végigjárhatnánk ugyanazt az utat, mit csinálnánk másképp? Mit változtatnánk a 

viselkedésünkön, reakcióinkon, érzelmeinken vagy döntéseinken? Mit tanulhatunk 

mindezekből a következő utazásokra? 

 

 



 

KELLEMETLEN MEGLEPETÉSEK 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Reflektálás arról, hogyan kezeljük a változásokat 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Gondoljunk azokra a helyzetekre, amelyekre nem voltunk 

felkészülve az utazásunk során. Ezek lehetnek az utolsó pillanatban bekövetkező 

változások, nehéz helyzetek vagy váratlan események. Hogyan alkalmazkodtunk 

ezekhez a helyzetekhez? Mi kellett ahhoz, hogy kezeljük a helyzetet? 

 

HASZNOS A KELLEMESSEL 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Reflektálás arra, ami hasznos volt számunkra 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Írjunk egy listát azokról a dolgokról, amelyek hasznosak 

voltak számunkra az utazás során, valamint azokról, amelyek rosszak vagy 

feleslegesek voltak. Volt olyan helyzet, amely bár nem volt kellemes, mégis 

hasznos volt számunkra? Volt valami, ami bár kellemes volt, rossz 

következménnyel járt? Mit tanulhatunk ezekből a helyzetekből? 

 

AZ ÚT VISSZAHÍV 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Reflektálás arra, ami a legjobban tetszett az utazásban 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Lenne kedvünk megismételni az utazást? Ha igen, mi az, 

ami visszahív minket? Miért mennénk vissza? Írjunk egy listát kedvenc 

élményeinkről, és írjuk le, mire van szükség ahhoz, hogy ezeket újra átélhessük. 

 

 



 

 

 

RETROSPEKTÍV BAKANCSLISTA 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Visszatekintés arra, amit érdemes volt megtapasztalni 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Írjunk egy visszatekintő bakancslistát az utunkról. Írjuk le, 

mit tanultunk az átélt tapasztalatokból az utazás során. Ha írtunk egy előzetes 

bakancslistát is, vegyük elő, és nézzük meg, hogy tényleg érdemes volt-e 

megvalósítani azokat a dolgokat, amiket elterveztünk. Húzzuk ki azokat a 

dolgokat, amelyeket így utólag nem tennénk meg, és írjunk helyettük olyanokat, 

amiket a tapasztalataink alapján helyettük csinálnánk. 

 

BELSŐ ERŐFORRÁSOK 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Belső erőforrásainkra való reflektálás 

Eszközök: Tollak, papírlapok 

A gyakorlat leírása: Írjunk egy listát azokról a belső erőforrásainkról, amelyekre 

szükségünk volt az utunk során. Ez lehet bátorság, kitartás, kreativitás, stb. 

Milyen erőforrások voltak bennünk, és mik voltak azok, amik hiányoztak? Mi 

segíthet abban, hogy legközelebb ezen belső erőforrások birtokában legyünk? 

 

MILYEN HELYSZÍNEK LENNÉNK? 

Téma: Társadalomtudományok – önismeret 

Cél: Reflektálás az érzelmeinkre 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Gondoljunk vissza az utazásunk során meglátogatott 

helyekre. Melyik helyszín fejezi ki legjobban aktuális érzelmeinket? Emlékezzünk 



 

vissza a helyszínek hangulatára vagy az ottani élményeinkre. Alakítsunk egy kört, 

és mindenki mondja el, melyik helyszínt választotta. Képzeletben járjuk végig 

ezeket a helyszíneket!  



 

VIRTUÁLIS UTAZÁS 

Az utazási élményekből akkor is tudunk tanulni, ha nincs lehetőségünk 

ténylegesen elutazni a helyszínre. Éppen ezért a módszertani kézikönyv negyedik 

fejezetét olyan gyakorlatoknak szenteljük, amelyeket otthonról vagy az 

osztályteremben egy virtuális utazáson keresztül, valamint az interneten elérhető, 

folyamatosan fejlődő szolgáltatások és lehetőségek felhasználásával is el lehet 

végezni, mint például egy virtuális múzeumlátogatás vagy egy másik ország 

virtuális bejárása. Egy idegen kultúrát úgy is megismerhetünk, ha felvesszük a 

kapcsolatot egy helyi lakossal vagy egy tapasztalt utazóval, aki mesélni tud 

nekünk arról a helyről, amelyet meg szeretnénk ismerni. Ha az elméletben 

tanultakat össze tudjuk kapcsolni egy virtuális utazással, sokkal 

gyakorlatiasabbnak és kézzelfoghatóbbnak fogjuk érezni a tudásunkat. Mindez a 

mai modern technológia lehetőségeit kihasználva könnyedén megvalósítható. 

 

MINTHA OTT LENNÉNK - UTAZÁS ONLINE 

A mai technológia számos lehetőséget kínál számunkra olyan helyek 

felfedezésére, amelyeket fizikailag nem áll módunkban meglátogatni. 

Természetesen nem az a célunk, hogy virtuális élményekkel helyettesítsük a 

valódi utazási élményeket, hiszen semmi sem tudja visszaadni a személyes 

felfedezés élményét. Ha azonban ez nem lehetséges, a virtuális megoldások is 

nyújthatnak olyan élményeket, amelyek izgalmasabbá teszik a tanulást. 

 

  



 

VIRTUÁLIS TÚRA 

Téma: Földrajz, történelem, művészetek 

Cél: Virtuális túra olyan helyekre, ahova nem áll módunkban ellátogatni 

Eszközök: Számítógép, internet, VR szemüveg, ha lehetséges 

A gyakorlat leírása: Számos lehetőségünk van arra, hogy az interneten 

keresztül virtuálisan elutazzunk egy olyan helyre, amely kapcsolódik valamelyik 

tantárgyhoz. Ezt megtehetjük például a Google Street View segítségével, de ennél 

is élethűbb élményt jelenthet a VR technológiák használata, amellyel 360 fokos 

fényképsorozatokkal fedezhetjük fel a helyszínt. Számos helyszínről készült már 

kiváló minőségű VR-videófelvétel is. Ehhez mindössze egy okostelefonra és egy 

VR headsetre van szükségünk. 

Hasznos linkek: https://www.360cities.net/, https://www.instantstreetview.com/ 

 

TÖRTÉNELMI HELYEK 

Téma: Történelem  

Cél: Történelmi események helyszínének virtuális felfedezése 

Eszközök: Számítógép, internet, VR szemüveg, ha lehetséges 

A gyakorlat leírása: A különböző történelmi események megismerése 

élményszerűbbé tehető, ha a helyszínt is láthatjuk. Számos történelmi eseményről 

készültek rövidfilmek, amelyek végigvezetnek bennünket az események fontos 

helyszínein, bemutatva azokat ma, és azt, hogyan nézhettek ki régen. 

 

KÉRDEZZÜNK EGY UTAZÓT 

Téma: Földrajz, társadalmi tanulmányok, EU tanulmányok  

Cél: Egy kiválasztott ország megismerése egy utazótól  

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Vegyük fel a kapcsolatot egy olyan utazóval, aki már járt 

azon a helyen, amelyről éppen tanulunk. Ha nincs mód arra, hogy személyesen 

https://www.360cities.net/
https://www.instantstreetview.com/


 

beszélgessünk vele, vegyük fel vele a kapcsolatot videóhíváson keresztül. Kérjük 

meg, hogy meséljen nekünk az útjáról, a helyről, meséljen az élményeiről, 

mutasson képeket és videókat. Tegyünk fel neki minél több kérdést. 

 

VIRTUÁLIS TÚRAVEZETŐ 

Téma: Földrajz, történelem, társadalomismeret – kultúra, nyelvek 

Cél: Kapcsolatba lépni másik országban/városban élő fiatalokkal, és tanulni tőlük 

a helyről 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Ha egy távoli várost szeretnénk megismerni, vegyük fel a 

kapcsolatot egy ottani iskola diákjával, és kérjük meg, hogy tartson nekünk egy 

virtuális túravezetést. Ezt megtehetik fényképek és videók bemutatásával, vagy 

akár egy élő videóhívással is. Ugyanígy mi is mutassuk be saját városunkat. 

 

VIRTUÁLIS VÁROSNÉZÉS 

Téma: Földrajz 

Cél: A város megismerése virtuális úton 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: A Google Street View segítségével felfedezhetjük a város 

bizonyos részeit. Sétáljunk úgy az utcákon, ahogyan a valóságban tennénk. 

Nézzünk körül, és ismerkedjünk meg a várossal. 

Hasznos linkek: https://www.google.com/streetview/ 

 

MÚZEUMOK MEGLÁTOGATÁSA 

Téma: Történelem, művészetek, tudomány  

Cél: Múzeumok meglátogatása online, játékos formában 

Eszközök: Számítógép, internet 

https://www.google.com/streetview/


 

A gyakorlat leírása: Manapság sok múzeumot virtuálisan is meglátogathatunk, 

és úgy sétálhatunk végig az egyes emeleteken, mintha valóban ott lennénk. 

Képzeljük el, hogy az egész csoport ténylegesen elmegy a múzeumba, és 

virtuálisan, egyedül vagy kis csoportokban körbejárja azt. Végül beszéljük meg a 

tapasztalatokat: voltak-e olyan kiállítási tárgyak, amelyeket nem mindenki talált 

meg? Milyen dolgokat sikerült felfedeznünk? 

Hasznos linkek: https://historyview.org/ 

 

UTAZÓ VLOGOK 

Téma: Földrajz, történelem, társadalomtudományok – kultúra  

Cél: Tanulás utazásról szóló videókon keresztül 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Manapság sok utazási vlog csatorna létezik. Ezeknek a 

videóknak a segítségével is megismerhetünk egy új helyszínt. Nézzünk együtt 

vlogvideókat a választott témánkhoz kapcsolódó helyszínről, majd beszéljük meg 

közösen, hogy ki mi tanult belőlük. 

 

  

https://historyview.org/


 

HELYEZZÜK EL A TÉRKÉPEN - AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK MEGLÁTÁSA 

Míg az előző részben az egyes helyszíneket közelről, a lehető legrészletesebben 

vizsgáltuk meg, addig a következő feladatokban az összefüggések globális 

meglátása a fő cél. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK 

Téma: Ökológia  

Cél: Jó példák keresése a világ minden tájáról a hulladékgazdálkodásra 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: A világon számos hulladékgazdálkodási módszer létezik. A 

különböző országokban eltérő hulladékkezelési gyakorlatok váltak általánossá. 

Végezzünk egy kutatást, és jelöljük be a térképen, hogy az egyes országokban 

milyen módon kezelik a hulladékot. Hol találhatók a leghatékonyabb megoldások? 

 

KÖVESSÜK AZ ŐSÖKET 

Téma: Földrajz, történelem 

Cél: Kövessük nyomon egy etnikai csoport történetét 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Válasszunk egy népcsoportot, és nézzük meg, hogyan 

vándoroltak a történelem során. Jelöljük az utat a térképen! Nézzük meg azokat 

az etnikai csoportokat, amelyek a történelem során a legtöbbet vándoroltak, vagy 

a legmesszebbre jutottak. 

 

  



 

UTAZÓK NYOMDOKAIN JÁRVA 

Téma: Földrajz, történelem, irodalom  

Cél: A történelem vagy az irodalom nagy utazóinak nyomába eredni 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Válasszunk egy híres személyt, és tárjuk fel életútját az 

alapján, hogy mely helyekre utazott. Ezt is jelöljük egy térképen! 

 

KÉSZÍTSÜNK EGY TÉRKÉPET 

Téma: Matematika, történelem  

Cél: A különböző mértékegységek és pénznemek megismerése és annak 

meghatározása, hogy hol használják őket 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Egy térképen jelöljük meg, hogy mely országokban milyen 

mértékegységeket használnak. Az interneten számos ilyen térképet találhatunk. 

Mely országokban azonosak ezek, és hol különböznek? Ugyanezt megtehetjük a 

különböző valutákkal is. 

 

VÍZÖSSZETÉTELEK 

Téma: Földrajz, természettudomány – kémia 

Cél: A víz kémiai összetételének vizsgálata a különböző országokban 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Nézzük meg az ivóvíz összetételét a különböző 

országokban. Miben hasonlítanak és miben különböznek? Jelöljük be az országok 

ivóvízének főbb jellemzőit egy térképen. 

 

  



 

KÜLÖNLEGES JELENSÉGEK 

Téma: Földrajz, természettudomány – fizika  

Cél: Különleges jelenségek listájának készítése a helyszínekkel együtt 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Gyűjtsünk össze minél több különleges fizikai jelenséget a 

világból. Keressünk fotókat vagy videókat a jelenségekről, és keressünk 

magyarázatokat is a jelenségekre. Jelöljük ezeket egy térképen. 

 

BETEGSÉGEK TERJEDÉSE 

Téma: Földrajz, tudomány – biológia, történelem 

Cél: Kövessük a különböző betegségek útját a történelem során 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: A történelem során több nagy, országokon, kontinenseken 

keresztül terjedő járvány is volt. Nézzünk utána és jelöljük egy térképen a 

betegségek terjedési útvonalait. 

 

 

 

  



 

EZERARCÚ VILÁG - A JELLEMZŐK FELTÁRÁSA 

A következő játékok segíthetnek felfedezni a világ különböző részeinek jellemzőit. 

Ebben a részben elsősorban a módszerekre és a keretekre vonatkozóan adunk 

ötleteket. A gyakorlatok konkrét tartalmát a résztvevők tudásához kell igazítani. 

Így a tanulás játékos módon összekapcsolható egy virtuális utazással, ami 

érdekesebbé és életszerűbbé teszi a tanulási folyamatot. 

 

ILLUSZTRÁLJUK A KÜLÖNBSÉGEKET 

Téma: Társadalomtudományok – kultúra 

Cél: A kultúrák közötti különbségek megismerése 

Eszközök: - 

A gyakorlat leírása: Keressünk példákat olyan kultúrákra, amelyek bizonyos 

dolgokban nagyon különbözőek, és amelyben az emberek másképp reagálnak 

ugyanarra a helyzetre. Próbáljunk meg olyan vicces jeleneteket kitalálni, 

amelyekben ezek a különbségek megjelennek, és adjuk elő őket együtt. 

 

ZÖLD GAZDASÁG 

Téma: Ökológia, pénzügy és közgazdaságtan 

Cél: A zöld gazdaság szempontjainak megismerése a világban 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Melyek a zöld gazdaság szempontjai az élelmiszerpiacon és 

az élelmiszeriparban? Vizsgáljuk meg ezeket egy konkrét országban, városban. 

 

  



 

IGAZ VAGY HAMIS 

Téma: Földrajz, természettudományok, történelem, társadalomtudományok, 

irodalom 

Cél: Ismeretek szerzése egy bizonyos tantárgyból játékos formában 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: A csoport kérdéseket tesz fel az utazónak egy adott 

témához kapcsolódó utazási élményről. Válaszaiban nagyrészt igazat mond, de 

előfordul, hogy hazudik. A csoportnak ki kell találnia, hogy melyik válasz igaz és 

melyik nem. 

 

TALÁLD KI HOL VAGYOK! 

Téma: Földrajz, történelem 

Cél: Ismeretek szerzése egy történelmi helyről játékos formában 

Eszközök: Az utazó fényképei 

A gyakorlat leírása: Az utazó történelmi helyekről készült fotókat mutat. A 

csoportnak ki kell derítenie, hol van ez a hely, és miről híres. 

 

KIRADÍROZVA 

Téma: Földrajz, történelem 

Cél: Ismeretek szerzése egy történelmi helyről játékos formában 

Eszközök: Az utazó fényképei 

A gyakorlat leírása: Az utazó megmutat egy utazás során készült fényképet, de 

a fénykép egy része "ki van radírozva" (valamilyen módon letakarva). A 

csoportnak ki kell találnia, hogy mi az eredeti dolog (pl. egy épület, egy személy 

stb.). 

 

 

  



 

ÁSSUNK MÉLYEBBRE - NÉHÁNY ÉRDEKES TÉNY FELDERÍTÉSE 

Ezekben a gyakorlatokban egy adott helyszínt vagy témát vizsgálunk meg 

közelebbről, miközben virtuálisan utazunk a térben vagy az időben. 

 

AZ ÉLELMISZEREK EREDETE 

Téma: Földrajz, természettudomány – biológia, ökológia 

Cél: Annak kiderítése, honnan származnak az élelmiszereink 

Eszközök: Élelmiszerek a szupermarketből, toll és papír 

A gyakorlat leírása: Érdekes kísérlet lehet megvizsgálni, hogy honnan 

származnak a szupermarketek polcain található különböző élelmiszerek. Írjunk 

egy jegyzetet a különböző országokról, ahonnan az ételeink származnak, majd 

hasonlítsuk össze a listáinkat a csoporton belül. 

 

EGY TÁRGY TÖRTÉNELME 

Téma: Földrajz, történelem 

Cél: Egy tárgy történetének felderítése 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Válasszunk egy olyan tárgyat vagy eszközt, amelyet 

gyakran használunk, és kutassuk fel a tárgy feltalálásának és készítésének 

történetét. Milyen fejlődési szakaszokon ment keresztül? Melyik országból 

származik a tárgy? 

 

  



 

UTAZZUNK AZ IDŐBEN 

Téma: Történelem 

Cél: A változások megtapasztalása az idők során 

Eszközök: Az utazó fényképei 

A gyakorlat leírása: Utazzunk vissza a történelemben, és nézzük meg, hogyan 

nézett ki 20-40-100 évvel ezelőtt az a hely, ahol élünk! Ha találunk régi fotókat 

egy helyről, látogassuk meg a helyet, és készítsünk ugyanolyan fotót róla most. 

Nézzük meg, mi változott és mi maradt a régi. 

 

ÚT AZ ORSZÁGON KERESZTÜL 

Téma: Földrajz, matematika 

Cél: Matematikai és földrajzi számítások elvégzése játékos formában 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Mi a legrövidebb út, hogy elérjük országunk összes határát? 

Vizsgáljuk meg az egyes útvonalak hosszát a Google térképen, majd hasonlítsuk 

össze, ki találta meg a legrövidebb útvonalat. 

 

ÚT A VIZEKEN ÁT 

Téma: Földrajz, matematika 

Cél: Matematikai és földrajzi számítások elvégzése játékos formában 

Eszközök: Számítógép, internet 

A gyakorlat leírása: Ha egy hajóban ülünk a hozzánk legközelebb eső hajózható 

vízen, mi a leghosszabb út, amit megtehetünk? Hová mennénk szívesen, ha 

szabadon hajókázhatnánk? Számítsuk ki a távolságot úgy, hogy csak vízen 

utazunk. 

 

  



 

A MEGTETT TÁVOLSÁG  

Téma: Földrajz, matematika 

Cél: Matematikai és földrajzi számítások elvégzése játékos formában 

Eszközök: Az utazó fényképei 

A gyakorlat leírása: Hány km-t gyalogoltunk (vagy utaztunk) ma / ebben a 

hónapban / egy évben? Milyen messzire jutnánk, ha egyszerre tennénk meg 

ugyanennyit? 


