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IO3 
EDUCLAB 

ESZKÖZTÁR

Bevezetés

Az Educlab eszköztár az Erasmus + által finanszírozott EDUCLAB (Education and Digital 
Cultural Laboratory) projekt harmadik szellemi terméke (IO3). Célja, hogy egy nagyon praktikus 
és innovatív eszközt biztosítson azon óvodapedagógusok számára a kulturális műhelymunkák 
megvalósításához, akik különböző kulturális háttérrel rendelkező 3-5 éves gyerekekkel 
foglalkoznak, a kulturális örökség európai éve keretében.
Az eszköztár hatékonyan segíti az óvodapedagógusokat a kulturális műhelymunkák 
szervezésében és végrehajtásában, útmutatást ad nekik, lépésről lépésre az óvodai 
tevékenységek elvégzéséről, valamint olyan erőforrásokról, technikákról és tananyagokról, 
amelyeket közvetlenül felhasználhatnak a műhelymunkák során. Ezenkívül a leírt workshopok 
figyelembe veszik a fogyatékossággal élő és migráns vagy kisebbségi háttérrel rendelkező 
gyermekek lehetséges részvételét.
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Általános célkitűzések

A tanár és a gyermek közötti kapcsolat a legfontosabb szempont a kitűzött célok eléréséhez. 
Ennek a kapcsolatnak kreatívnak kell lennie, bizonyos esetekben művészi is lehet, azonban 
az óvodapegagógusnak tudnia kell, hogy hogyan működnek a kreatív folyamatok, és melyek 
azok eredményei, de ezeket csak közvetlen tapasztalatok révén lehet megtanulni. Ezért, 
amikor az óvodapedagógus megpróbálja közelebb hozni a gyermekeket a művészethez 
és a kifejezési nyelvek összetettségéhez, az óvodapedagógusnak tisztában kell lennie a 
művész munkásságával vagy egy művészeti mozgalom műalkotásaival, gyakorlatával , és 
természetesen a művészi technikákkal, amelyek a tanteremben is alkalmazhatóak. Ugyanakkor 
az óvodapegagógusnak képesnek kell lennie arra, hogy megtervezze, alkalmazza és adaptálja 
a művészeti módszereket és technikákat a gyermekek sajátosságai és tanulási képességei 
szerint, és képesnek kell lennie arra, hogy a csoport kifejező készségét  fejlessze mind egyéni, 
mind közösségi szinten.
A kreatív foglalkozások egyik legfontosabb célja az, hogy ösztönözze a gyermekeket a spontán 
kifejezésére. Ezért az óvodapegagógusnak olyan környezetet kell létrehoznia, amelyben a 
gyermekek szabadon kifejezhetik kreativitásukat, ami a természetük szerves része.
Ennek keretében az óvodapedagógus kell legyen az a személy, aki a gyermeket a saját kifejező 
terében vezeti, és hagyja, hogy a gyermek szabadon megteremthesse a saját művészi világát, 
közvetlen gyakorlatok révén. Így a folyamat és a végeredmény ugyanolyan jelentőséggel 
bír a tervezés és a módszertan szintjén. Az értékelés, az önértékelés és az eredmények 
megvalósításának szempontjait elemezni kell a műhelymunka során és annak végén is, a 
kreatív kapcsolat egészét figyelembe véve.
A művész által alkalmazott technikák és a művei, a műhelymunkák  témái videoprojektor, 
interaktív alkalmazások használatával, illusztrált könyvek és gyermekkönyvek felhasználásval 
kell bemutatni. Aszerint kell megválasztani az eszközöket, hogy melyik a legmegfelelőbb 
egy múzeumlátogatáshoz, történelmi vagy régészeti, társadalmi-antropológiai, környezeti és 
tudományos jelentőségű helyek előtt.

A kulturális műhelyek a következő célokat kell teljesítsék:
• a szórakozáshoz és jóérzethez szükséges légkör megteremtése, amelyek pótolhatatlan 

eszközként szolgálnak a különféle technikák és anyagok felfedezéséhez és kísérletezéséhez.
• kritikus gondolkodás fejlesztése.
• az interakció és a kommunikáció ösztönözése, nem csak verbális szinten, hanem érzelmi 

és testi szinten is. A fokozatosság elvét szem előtt tartva művészi technikák és a javasolt 
művészek bemutatása.

• az érzékszervek  fejlesztésének ösztönzése.
• külön-külön mindegyik gyermek kifejezőkészségének értékelése, olyan helyzetekben ahol 

szabadon kísérletezhet és kifejezheti magát. 
• a gyermekek firkáinak kijavításával elérhető a szem-kéz koordináció, a pontosság és az 

érzékszervek fejlesztése
• az integráció, az empátia és a szocializáció elősegítése csoportos foglalkozásokon keresztül.
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• a gyermekek egyéni ritmusának tiszteletben tartását, a saját kommunikációs igényeik 
alapján, elkerülve a szorongást okozó siettetést.

• kísérletezés kommunikációs eszközökkel, videókkal, zenével, előadásokkal és interaktív 
alkalmazásokkal, hogy a projektet a lehető legközelebb lehessen hozni a gyermekek 
világához és mindennapi életéhez.

Interdiszciplinaritás és a STEAM megközelítés

Az eszköztárban alkalmazott módszertan a kutatás és az innováció korszerű, interdiszciplináris 
megközelítésén alapul, amelyet ma az iskolai oktatásban alkalmaznak: a STEAM megközelítést. 
A STEAM (tudományos, technológiai, mérnöki, művészi és matematikai) oktatás egyre nagyobb 
figyelmet kapott az elmúlt évtizedben, mivel elősegíti a tanárokat egyidejűleg a különböző 
tudományágak beillesztésében, és elősegíti a tanulási tapasztalatokat, amelyek lehetővé 
teszik a gyermekek számára, hogy felfedezzék, megkérdőjelezzék, kutathassák, felfedezzék 
és gyakorolják az innovatív építő készségeket (Colker és Simon, 2014). A STEAM fogalmak 
természetesnek tűnhet a gyermekek számára, mivel szeretnek felfedezni és kísérletezni 
természetes környezetükben. Robelen (2011) szerint a STEAM-integráció lehetővé teszi 
a művészetek kereszteződését a STEM-területekkel, ami nemcsak elősegíti a gyerekek 
elkötelezettségét és tanulását, hanem elősegíti a kreatív gondolkodást és az innovációt.
Ezért az eszköztár minden fejezetében leírt műhelymunkák interdiszciplináris megközelítésen 
alapulnak, és elősegítik az aktív tanulást gyakorlati, multiszenzoros tevékenységekkel, 
technológiák használatával, kísérletezéssel, különböző helyszíneken történő látogatásokkal, 
biztonságos és szórakoztató környezet megteremtésével, projekt- alapú folyamatokkal, és 
magában foglalják a művészeteket.

Az oktatási anyag felépítése

Az oktatási anyag 3 és 5 év közötti gyermekeknek szól, és két szakaszra osztható:

A.  Műhelymunkatervezés és oktatási célok kitűzése
B.  A műhelymunka megvalósítása:

•  Előzetes műhelymunkák egy múzeumlátogatás előtt, történelmi vagy régészeti, 
társadalmi-antropológiai, környezeti és tudományos jelentőségű helyek előtt.

• Műhelymunka egy múzeumlátogatás előtt, történelmi vagy régészeti, társadalmi-
antropológiai, környezeti és tudományos jelentőségű helyeken.

• Műhelymunka az osztályteremben, a látogatás után.
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A)  Műhelymunkatervezés és oktatási célok kitűzése
A műhelymunka megtervezését az óvodapedagógus és/vagy egy projektkoordinátor végzi, és 
figyelembe kell vennie a művészet oktatásához kapcsolódó összes elméleti és módszertani 
szempontot, valamint gondosan fel kell vázolnia a tevékenységek különféle fázisait és a 
végső célokat. A workshopok általános témájának meghatározása után alapvető fontosságú 
figyelembe venni az emberi erőforrásokkal és a workshopok tartásának körülményeivel 
kapcsolatos néhány szempontot:
•  Annak a városnak a múzeumi összefüggéseinek elemzése, amelyben az óvoda található, 

illetve a látogatási hely kiválasztása és a gyerekekkel elvégzendő műhelymunkák. 
A tevékenységek tervezésénél figyelembe kell venni a kiválasztott múzeumok vagy 
látnivalók által kínált oktatási tevékenységeket is, annak érdekében, hogy folyamatos 
legyen az óvodában és a múzeumban tartott műhelymunkák. Ezért az osztályteremben a 
műhelymunkákat koherens módon kell megszervezni annak érdekében, hogy a műhelymunka 
tevékenységeit függetlenül elvégezzék a látogatás során végzett műhelymunkákkal. Ha 
valamilyen okból nem lehetséges látogatást tartani egy múzeumban, akkor a műhelymunkát 
más interdiszciplináris projektek részeként is megtervezhetik, összhangban a folyó tanév 
pedagógiai programjával.

• A műhelymunkát vezető pedagógusokat a projekthez kiválasztott témák és technikák 
alapján kell kiválasztani. Ebben a szakaszban be lehet vonni egy művészt vagy kulturális 
közvetítőt a műhelymunkatervezésbe, az elméleti és gyakorlati tanárképzésbe, valamint a 
műhelymunka megvalósításához a B szakaszban.

• Az egyes oktatási egységek megtervezése és az Eszköztár megfelelő munkalapjainak 
felhasználása, ahol lépésről lépésre beillesztik a gyakorlati tevékenységekre vonatkozó 
információkat.

• Az osztály elemzése: gyermekek száma, tervezés lehetősége a tevékenységeknek 
megfelelően, az értelmi és/vagy testi fogyatékossággal élő gyermekek jelenléte. A csoport 
méretét szabadon meg lehet határozni az óvodai környezet sajátosságai és a gyermekek 
jellemzői alapján, figyelembe véve a lehetőséget az osztályok csoportokra bontására 
és különös figyelmet fordítva a műhelymunkák számára rendelkezésre álló helyekre. A 
tevékenységeket egyszerre legalább 8, legfeljebb 25 gyermekével lehet elvégezni.

• A tananyaghoz rendelkezésre álló gazdasági erőforrások elemzése, figyelembe véve a 
tevékenység típusát és a gyermekek számát.

• Az osztálytermi órákban elvégzendő előkészítő és műhelymunkák programját egy 
didaktikai lapon kell részletezni, amelyet el kell juttatni a tevékenységeket végrehajtó 
óvodapedagógusnak, lépésről lépésre megmutatva, hogyan kell végre hajtsa a különféle 
tevékenységeket / a workshopokat (legfeljebb 1 órás időtartamra), figyelembe véve 
a gyermekek életkorát. Az osztályteremben elvégzendő workshopok leírása ebben az 
eszköztárban található.

B) Műhelymunka megvalósítása:
Lásd az Eszköztár különböző fejezeteit.



IO3. EDUCLAB Eszköztár 7

Lehetséges kockázati tényezők a végrehajtás során

A fogyatékosság, különösen az autizmus, de a migráns/roma gyerekek esetében is, akik 
számára nyelvi nehézséget okoz, hogy kifejezzék magukat. Ezekben az egyedi esetekben 
be kell őket vezetni az osztályba és vagy csoportba, nyelvi közvetítés útján, a gyakorlatias 
tevékenységek esetében a beilleszkedés nehézségei minden bizonnyal kevesebbek.
Mindenesetre, ha néhány gyermeknek nehézségei vannak az agyaggal, amelyet nehéz kezelni, 
a bevezetőnek segítenie kell az anyaggal való lassú bizalom megszerzését: az anyag nem 
lehet túl folyékony, különben szét fog esni. A bevezető játékokból fog összeállni, mivel az 
anyag bemutatása valóban fontos. Például a különböző színű agyagok kocka formátumban is 
bemutathatók. A gyerekek részt vesznek a kockák egyik oldalról a másikra mozgatásában, vagy 
egymásba rakásában. Egy későbbi szakaszban egy másik típusú tevékenységet is be lehet 
vezetni, például az agyagkocka oldalainak összenyomása annak érdekében, hogy érezzék az 
agyag átalakulását. Egy újabb tevékenység lehet még az agyag finom mozdulatokkal történő 
átformálása: kockaról gömbre; simítsák át az agyagot - ebben a szakaszban nyugatót Micro 
step zene is lejátszható a háttérben, elérve a gyakorlati tevékenység végső célját.

Kiértékelés és összegzés

Minden műhelymunka végén az óvodapedagógusoknak néhány percben kérdéseket feltéve 
a gyerekeknek, kérjenek visszajelzést: A műhelymunka témája szórakoztató volt? Miért? A 
gyakorlati tevékenységek nehézek voltak? Miért? Az óvodapedagógus jegyezze le ezeket a 
válaszokat, ezekből készül majd egy összegzés.
Ezzel párhuzamosan a műhelymunka során a koordinátornak felügyelnie kell a tevékenységeket 
és értékelnie kell a pedagógus és a gyermekek közötti kapcsolat dinamikáját, amennyiben ez 
lehetséges.
Ezen adatok gyűjtése két okból hasznos: egyrészt az óvodapedagógus teljesítményének 
értékelése, másrészt a tevékenység értékelése. A koordinátor a gyermekek visszajelzéseiből 
összegyűjtött adatokat is ellenőrizheti, és így figyelemmel kísérheti az oktatás fejlődését.
Az összegyűjtött eredményeket megosztják egy találkozó keretében a tapasztalatcsere, az 
önkritika és a motiváció növelésének érdekében, az óvodapedagógusok teljesítményének 
javítása érdekében. Így a tanárok megoszthatják benyomásaikat és nehézségeiket a 
munkatársakkal, ösztönözhetik egymást és javíthatják munkakörülményeiket brainstorming 
segítségével. A szupervíziós szakaszban a koordinátor videófelvételeket is készíthet a 
műhelymunkák során a dinamika megfigyelésére, és a célok teljesülésének értékelésére.
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További tippek és javaslatok

A különféle műalkotások és azok tartalmának, karaktereinek, tárgyainak, színeinek és vonalainak 
elemzésével az óvodapedagógusok interaktív támogató anyagokat készíthetnek, hogy a 
gyerekek magával a műalkotással játszhassanak. Ezek lehetnek a műalkotások reprodukciói 
kirakós formájában, amelyeket újra össze lehet állítani. Különböző szempontokból megvizsgálni 
a műalkotás, megfigyelni a színeket, hogy milyen anyagokból készülhetett, a műben lévő 
helyek, lehetséges hangok, formák, érzelmek, az ábrázolt karakter megelvenítése szövetek 
szegítségével. Ajánlott, hogy a műalkotást a művész által használtól eltérő más anyaggal 
vagy technikával, például színes kartonnal, vagy az osztályteremben a festményben szereplő 
tárgyakat valódi tárgyakkal újraalkotni. A tervezési szakaszban a műalkotás elemzésének 
minden módját értékelni kell. A fogyatékossággal és/vagy általában nyelvi nehézségekkel 
küzdő gyermekek számára a művészeteket a szavak nélküli kommunikáció képessége miatt 
használhatjuk.
Mindenesetre a bevándorló/roma gyermekek és a fogyatékossággal élő gyermekek esetében 
nem lehetséges elméleti értékelést elvégezni. A tevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy az 
általános oktatási programot hozzáigazítják a konkrét műhelymunkákhoz. Ha például vannak 
autista gyermekek, akkor legalább kétféle tevékenységet kell elképzelni: egyet az alacsony és 
egyet a magas működésű mivel minden autista gyermeknek megvannak a sajátos jellemzõi.
Általánosságban a fogyatékosság, és különösen a kisgyermekek esetében, a tartalmat nem 
lehet hagyományos módon továbbítani, inkább a műalkotás megfigyelésével kapcsolatos 
tapasztalatokra kell törekednünk, amint azt fentebb már említettük. Ezenkívül a külföldi 
gyermekek, a bevándorló gyermekek/ roma gyerekek és a fogyatékossággal élő gyermekek 
esetében a verbális megközelítés még frusztrálóbb és kevésbé eredményes lehet.
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Aktív állampolgárság és a környezet

1. Bevezető a műhelymunka célkitűzéseibe és kontextusába
Az európai képzési és oktatási programokban az aktív polgárság előmozdítása egyre alapvető 
szerepet játszik, elsősorban a demokratikus állampolgárság, az emberi jogok, az interkulturális 
kultúra értéke, a rasszizmus elleni küzdelem és a környezetvédelmi kérdések kapnak figyelmet. 
Az oktatás menete arra ösztönzi a gyermekeket, hogy gondolkodjanak a biodiverzitás 
fontosságáról, amelyet ideális metaforaként is lehet értelmezni, miszerint a sokszínűség 
nagyon fontos érték. Az oktatás magába foglalja a különféle tantermi tevékenységeket és 
látogatásokat olyan helyekre, amelyek különös figyelmet fordítanak a tárgyalt témákra: 
állatkert, természettudományi múzeum, botanikus kert, park, tó, hegy vagy tenger látogatása.

2. Szükséges erőforrások
A műhelymunkák megvalósításához bizonyos oktatási segédanyagokra van szükség, 
amelyeket az óvodapedagógusok be kell szerezzenek. A biodiverzitásra összpontosító 
műhelymunka során szükség lesz olyan képes könyvekre, amelyek az élő szervezetek 
sokféleségéről és azok megfelelő ökoszisztémáiról szólnak, jobb, ha családok szerint osztják 
fel őket: Monera (a prokarióták), Protista (az egysejtű eukarióták), a gombák (gomba) és rokon 
organizmusok), Plantae (növények), Animalia (állatok). Hasonlóképpen olyan képes könyvek is 
szóba kerülhetnek, amelyek egy gyermekbarát nyelv révén magyarázatot adnak a fenntartható 
fejlődés hiányának (vízszennyezés, üvegházhatás, hulladékfeldolgozás stb.) következményeire.
A képes könyvek nagyon fontosak lesznek a különféle témák bevezetésében a gyermekek 
számára a mesemondás és a képek vetítése táblagépen, TV-n vagy videoprojektoron keresztül 
interaktív tábla segítségével. Lehetőség van kifejezetten gyermekeknek szóló videók és / vagy 
dokumentumfilmek használatára is.

1) Szabadon hozzáférhető képes könyvek keresése a 
gyermekek számára a biodiverzitás és a sikertelen 
fenntartható fejlődés hatásai területén.

2) A különböző családokba tartozó egyedek elkészítése 
a gyerekek számára. Az óvodapedagógusok kartonból 
elkészíthetik őket, amelyekkel a gyerekek játszhatnak. 
Például baktériumokat; gombákat, növényeket és állatokat.

3) Anyagok előkészítése a tevékenységekhez: fa és/vagy 
karton; természetes anyagok, például szövet, textil, 
fa, parafa, levelek, papír, kartonpapír, ragasztópisztoly, 
ragasztó; szivacsok, festőhengerek és ecsetek. A konyhai 
papírtörlő hengere is felhasználható.
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3. Csoport mérete
A tevékenységeket egyszerre legalább 8 és legfeljebb 25 gyermekkel lehet elvégezni.

4. Időtartam
Az oktatás menete három műhelygyakorlatot ír elő, amelyek mindegyike körülbelül egy órás és 
fél órás, ideértve egy környezetvédelmi szempontból fontos hely látogatását.

5. A tevékenység felépítése lépésről lépésre
Az oktatás 3 és 5 év közötti gyermekeknek szól, és három szakaszra osztható:
•  Előzetes műhelymunkák állatkert, természettudományi múzeum, botanikus kert, nyilvános 

park, tó,  hegy vagy tenger meglátogatása előtt.
• Műhelymunka tanulmányi kirándulás ideje alatt állatkertbe, természettudományi 

múzeumba, botanikus kertbe, parkba, tóhoz, hegyekbe vagy tengerhez.
• Műhelymunka az osztályteremben, állatkert, természettudományi múzeum, botanikus kert, 

park, a tó, hegy vagy a tenger meglátogatása után.

Az első osztálytermi workshop
1. workshop - időtartam: kb. 1,5 óra
(5 perc) Az óvodapedagógus a gyerekeket körbeülteti, bevezetőül elmondja a műhelymunka 
felépítését, felkeltve ezzel az érdeklődést.
(15 perc) A workshop első szakaszában egy animált felolvasás lesz, biodiverzitás témában, 
és esetleg  az óvodapedagógusok által közösen korábban megírt szöveg alapján. A 
gyerekek egy szönyegen ülnek, ez jelzi a felolvasás területét. Az óvodapedagógus különféle 
technikákat alkalmazhat az olvasás dramatizálására tárgyak, képek vagy vetítések, táblagépek 
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felhasználásával vagy hangok létrehozásával 
az elbeszélés során. Ebben a szakaszban a 
gyermekeket be kell vonni a tevékenységekbe, 
hogy utánozzák az óvodapedagógus 
mozdulatait, vagy a kiadott hangok 
utánzásával. Az első szakaszban az interakció 
nagyon fontos, hogy ne tegyük a gyerekeket 
túl passzívvá. Olvasás közben a tanárnak 
a korábban létrehozott kartonábrákat kell 
használnia (lásd n.2. Fejezet), hogy a gyerekek 
megfoghassák őket és játszhassanak velük.
(30 perc) Gyakorlati festőworkshop következik 
a gyerekeknek. Az óvodapedagógusnak 
és a gyermekeknek öt darab, 2x2 méteres 
papíríveket kell festeniük, ezért a gyerekeket 
öt csoportra kell osztani. Minden csoportnak 
azonos színpalettája lesz: sárga, piros, kék, 
fehér és fekete. Minden gyermek szabadon 
elkészítheti a kívánt színt, és szivacsokkal, 
ecsetekkel és hengerekkel fesheti a kívánt 
helyre. A végeredmény 5 papír szőnyeg 
létrehozása lesz, amelyek mindegyike 
különbözik egymástól, még akkor is, ha 
a csoportok színei azonosak. A színek 
sokszínűsége a biodiverzitás metaforájává 
válik, ikonográfiai szinten az 5 szőnyeg a 
különféle királyságok közötti belső kapcsolatot ábrázolja. Fontos, hogy a festési szakaszban 
a gyerekek szabadon léphessenek rá a lapra mezítláb, de csak óvatosan. A papír szőnyegeket 
teljesen be kell fedni színekkel, és a folyamatot gondosan össze kell hangolni, felváltva, úgy, 
hogy egyszerre legfeljebb két gyermek léphessen rá a lapra. A csoportban való munka és a 
„csapat létrehozása” egy olyan módszer, amely mások jelenlétének tiszteletben tartásának 
megtanulására ösztönzi a gyerekeket, amely általánosságban kiterjeszthető akár más 
fajok tiszteletére is. Ugyanakkor minden gyermeknek lesz egy karton hengere, amit konyhai 
papírtörlőből is felhasználhatnak. A gyermekekre lesz bízva, hogy hány színt használnak 
a kartonhenger kifestésére. Miután a hengert lefestették, egy „teleszkóppá” fog átalakulni, 
amelyen keresztül a gyerekek felfedezik a világot a következő tevékenységek során.
(5 perc) Záró kör: az óvodapedagógus körbe ül a gyerekekkel és megkérdezi tőlük, hogy érdekes 
volt a tevékenység, vajon a gyakorlat könnyű vagy nehéz volt, és milyen észrevételeik vannak 
(az óvodapedagógusok jegyezzék le a válaszokat).
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A második osztálytermi workshop:
2. workshop - időtartam: kb. 1,5 óra
A második műhelymunka az első workshop tevékenységein alapszik. 
A gyerekek megfigyelik az 5 már száraz festett papírszőnyeget, az óvodapedagógus arra kéri a 
gyerekeket, hogy gondolkodjanak azon a tényen, hogy bár a szőnyegek különböznek, de mégis 
hasonlítanak egymáshoz, hogy az azonos színek miatt egy erős kapcsolat van közöttük, csak 
mint az élő Föld (és nem csak) élővilágában. A Teleszkópjukkal a gyerekeket az óvoda udvarán 
tesznek felvedező körútat. A növények, a fű, a virágok, a rovarok, a madarak megfigyelése, akár 
érintéssel és szaglással is kiegész íthető. A gyermekeknek lehullott leveleket, füvet, 
faágakat és egyéb szerves anyagokat is, például mohát vagy szervetlen dolgokat, például kis 
köveket is gyűjthetnek. Az udvarról visszatérve a gyermekeknek különféle művészeti technikák 
(festés, rajz, kollázs, kopírozás) segítségével papíron vagy kartonpapíron megalkatják a 
kedvenc élőlényüket. Emellett mindegyik csoport feladata az is lesz, hogy a különböző családba 
tartózó élőlények közül legalább még 5 élőlényt alkossanak meg kopírozás által. Miután az 
élőlények elkészültek, a gyerekek a kedvencüket felragaszthatják külön egy lapra, míg a többit 
felteszik a papírszőnyegre, így minden csoport közösen létrehozza a saját ökoszisztémáját. 
Felhasználhatják az udvarról begyűjtött maradék anyagokat is. A végeredmény az ökoszisztéma 
egyensúlyának kollektív ábrázolása, amely több csoportból tevődik össze.
A wokshop végén az óvodapedagógus összefoglalja az oktatás fő eredményeit, megjegyzéseket 
fűz a végeredményekhez, valamint megkéri a gyerekeket, hogy mondják el, hogy mit készítettek.
 
6.  Variációk (útmutatás a gyermekek korcsoportjának megfelelő 

tevékenységekhez)
A workshopok 3-4 éveseket céloznak meg, a nekik szóló tartalmat mindig játék, felfedezés és 
mesék útján kell bemutatni. Ajánlott  képek és dramatizálás használata a mesék elbeszélése 
során, valamint a a látó-, halló- és szaglószervek bevonása. 
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Történelem és régészet

1. Bevezető a műhelymunka célkitűzéseibe és kontextusába
A történelem és a régészet pedagógiája nagyon fontos területek a gyermekek identitásának 
kialakításában. A történelem és a régészet oktatása valóban fontos kapcsolatot teremt a 
jelen és a múlt között, és érzékenyebbé teszi a gyermekeket a megfoghatatlan dolgok iránt. A 
gyermekeknek a történelmi személyekre és a múlt civilizációk anyagi kultúrájára összpontosító 
műhelymunkákban való részvétele döntő jelentőségű a kapcsolat megteremtésében a gyermekek 
identitása és a lakóhely identitása között. A fejezetben tárgyalt két különféle tudományág, a 
történelem és a régészet figyelembevételével a tevékenységeket összekapcsolják, de külön 
tartják meg. Az óvodapedagógusok először meg kell határozzák a témákat, az említésre kerülő 
történelmi személyeket és a meglátogatandó helyeket, valamint el kell készíteniük az oktatási 
segédeszközöket:
• a műhely fő témája (történelmi civilizáció vagy személy)
• történelmi vagy régészeti jelentőségű hely, ahol a gyermekek tanulmányi kirándulást 

tehetnek (történelmi rezidencia, múzeumok, régészeti lelőhelyek, különös történelmi 
jelentőségű épületek)

• a tevékenységekhez tartozó oktatási segédanyagok létrehozása és egy olyan történet 
létrehozása, amelyet az osztályban el lehet mondani a tevékenységek során

Ha vannak régészeti lelőhelyek és történelmi és kulturális szempontból számon tartott  
épületek a városban, az oktatási útvonal tematikus kapcsolatokat hozhat létre a helyek és/vagy 
személyek között, beépítve a műemlékekbe a történelmi és régészeti tevékenységeket.

2. Szükséges erőforrások
TÖRTÉNELEM WORKSHOP
A történelemről szóló műhelymunka megtartása érdekében az óvodapedagógusoknak először 
el kell késziteniük néhány segédanyagot, például egy vagy több karton alakot, amely ábrákat 
és szimbolikus tulajdonságokat ábrázol (kard, pajzs, nyíl, kalap, érmet, botot stb.) . Az alaknak 
kb. 70/80 cm magasnak kell lennie, kissé magasabbnak, mint a gyerekeknek. A történelmi 
személyiségeket a közterületen elhelyezett szobrok, a múlt ikonográfiai ábrázolásainak 
figyelembe vételével különös történelmi jelentőségű helyeken (festmények, freskók, ősi 
fényképek) kell kiválasztani.
Miután a történelmi témát vagy alakot kiválasztották, az óvodapedagógusk létre kell hozzanak 
néhány tárgyat az oktatási tevékenységek megkezdése előtt:
1) Néhány, körülbelül 0,5 cm vastag emberi alakból készült karton alak. Az alaknak kb. 70/80 

cm magasnak kell lennie, kissé magasabbnak, mint a gyerekeknek. A formákat a műhely 
során történelmi karakterek ábrázolására használják, tehát a tanároknak csak rajzolniuk kell 
az alakzatokat a kartonra és kivágni a sziluettet.
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2) Körülbelül 0,5 cm vastag állati alakok (például ló, kutya, madár) létrehozása az azonosított 
történelmi alakok alapján, magasságuknak arányban kell lennie az adott emberi alak 
alakjával. A különféle figurákhoz illeszkedő szimbolikus attribútumok, például kard, pajzs, 
nyíl, kalap, érmet, botot, stb.elkészítése. Ezeknek az alakoknak is elegendő a sziluett 
kivágása.

3) Minden gyermeknek két karton téglalap előkészítése. A méretnek többé-kevésbé meg kell 
egyeznie a gyermekek mellszélességével, míg a két téglalap egyikét be kell vágni úgy, hogy 
a póló nyakát idézze. 

4) A tevékenységekhez szükséges alapanyagok előkészítése: 0,5 cm vastag karton, markerek, 
szövetek, ragasztópisztoly, színes kartonpapír, színes és átlátszó csomagolópapír, zsinór.

RÉGÉSZET WORKSHOP
A régészet műhelymunka megvalósításához az óvodapedagógusoknak először elő kell 
készíteniük néhány oktatási segédeszközt. Szükség lesz a régészeti ásatások szimulálására, 
ezért az óvodapedagógusok színes kartondobozokat kell előkészítsenek, amelyeket az 
osztálytermeken kívül, a kertben vagy az óvoda udvarán lehet használni. A dobozokat 
színespapírokkal kell beborítani, például sárga, piros, kék, narancs és zöld színekkel. A dobozok 
az alábbi paramétereknek kell megfeleljenek: 30 cm magass x 50 cm széles x 90 cm hosszú. A 
dobozokat régészeti ásatás szimulálására fogják használni, ezért olyan helyre kell őket helyezni, 
hogy, földdel, homokkal és agyaggal lehessen feltölteni. A műhelymunka megvalósításához az 
óvodapedagógusok elő kell készítsenek néhány anyagot a tevékenységek megkezdése előtt:
1)  Az óvoda udvarán helyezzék el egymástól egyenlő távolságra a dobozokat.
2) Egy agyagváza vagy más kerámia, amit össze lehet törni, hogy később a workshop alatt 

össze lehessen ragasztani.
3) A worskhop alatt használható alapanyagok: szita, kis műanyag ásó vagy  ki műanyag lapát, 

kis kefe, amellyel megtisztíthatják az ásatás alatt talált tárgyakat.
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3. Csoport mérete
A tevékenységeket egyszerre legalább 8 és legfeljebb 25 gyermekkel lehet elvégezni.

4. Időtartam
Az oktatás 3 műhelygyakorlatot foglal magában, amelyek mindegyike kb. 1,5 órát  tart, beleértve 
egy történelmi vagy régészeti jelentőségű hely látogatását.

5. Lépésről lépésre a tanárnak a tevékenységek végrehajtásának módja
Az oktatás 3 és 5 év közötti gyermekeknek szól, és három szakaszra osztható:
•  Előzetes műhelymunkák történelmi vagy régészeti jelentőségű hely (történelmi rezidencia, 

múzeumok, régészeti lelőhelyek, különös történelmi jelentőségű épületek) látogatása előtt
• Előzetes műhelymunkák történelmi vagy régészeti jelentőségű hely (történelmi rezidencia, 

múzeumok, régészeti lelőhelyek, különös történelmi jelentőségű épületek) látogatása alatt 
• Előzetes műhelymunkák történelmi vagy régészeti jelentőségű hely (történelmi rezidencia, 

múzeumok, régészeti lelőhelyek, különös történelmi jelentőségű épületek) látogatása után.

Az első osztálytermi workshop (Történelem):
1. workshop - időtartam körülbelül 1,5 óra
(5 perc) Az óvodapedagógus a gyerekeket körbeülteti, bevezetőül elmondja, hogy a workshop 
felépítését, felkeltve ezzel az érdeklődést.
(15 perc) A workshop első szakaszában egy animált felolvasás lesz, biodiverzitás témában, 
és esetleg  az óvodapedagógusok által közösen korábban megírt szöveg alapján. A 
gyerekek egy szönyegen ülnek, ez jelzi a felolvasás területét. Az óvodapedagógus különféle 
technikákat alkalmazhat az olvasás dramatizálására tárgyak, képek vagy vetítések, táblagépek 
felhasználásával vagy hangok létrehozásával az elbeszélés során. Ebben a szakaszban a 
gyermekeket be kell vonni a tevékenységekbe, hogy utánozzák az óvodapedagógus mozdulatait, 
vagy a kiadott hangok utánzásával. Az első szakaszban az interakció nagyon fontos, hogy ne 
tegyük a gyerekeket túl passzívvá. Olvasás közben a tanárnak a korábban karton létrehozott 
ábrákat kell használnia (lásd n.2. Fejezet), hogy a gyerekek megfoghassák őket és játszhassanak 
velük. 
(30 perc) A gyerekek részt vesznek egy gyakorlati kollázs elkészítésében. Az óvodapedagógusnak 
és a gyerekeknek ki kell tölteniük azokat a kartonpapír alakzatokat, amelyeket az 
óvodapedagógusok csapata korábban kivágott. A gyerekek csoportra oszthatóak és meg 
lehet bízni őket azzal, hogy melyik csoport az alak melyik részét készítse, a különféle anyagok 
felragasztásával. A gyermekeknek ki kell vágniuk és ráragasztaniuk a különféle anyagokat az 
emberi alakra.
A gyermekeknek szabadon választhatják ki, hogy hogyan „öltöztessék fel” a figurát  kézi 
képességeik szerint, de bizonyos formákat egyértelműen kell tüntetni, például szövetet kell 
ahova ruha kerül, vagy ezüst papírt, hogyha a kardot kell bevonni. A gyermekeket kaphatnak 
segítséget az anyagok kiválasztásában, de a végső eredmény azonban tükröznie kell a 
szem-kéz koordinációs készségüket. A műhelymunka befejezése után az óvodapedagógus 
ragasztópisztollyal rögzítheti a különféle kiegészítőket, amik a történelmi alakhoz tartoznak 
(kalap, pajzs, kard stb.).
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(5 perc) Záró kör: az óvodapedagógus körbe ül a gyerekekkel és megkérdezi tőlük, hogy érdekes 
volt a tevékenység, vajon a gyakorlat könnyű vagy nehéz volt, és milyen észrevételeik vannak 
(az óvodapedagógusok jegyezze le a válaszokat).

A második osztálytermi workshop (Történelem)
2. workshop - időtartam körülbelül 1,5 óra
A második műhelymunka az első workshop tevékenységein alapszik. 
Az óvodapedagógus az első műhelymunka alatt elkészített történelmi alak felhasználásával 
fog előadni egy történetet. Miután az animált olvasás befejeződött, a gyerekek egy kollázs 
műhelymunkában vesznek részt, mint az első workshop során is.
Az óvodai tanárok csapata minden gyermeknek 2 kartonpapírt ad. A méretnek többé-kevésbé 
meg kell egyeznie a gyermekek mellszélességével, míg a két téglalap egyikét be kell vágni úgy, 
hogy a póló nyakát idézze, ezekből mellvértek készülnek. A gyerekek szabadon ragaszthatnak 
szövetet és papírt a kartonlapokra és mikor elkészültek, az óvodapedagógus a két oldalt 
ragasztópisztoly és zsinór segítségével vállmagasságban összeköti. Így minden gyermeknek 
mellszobra lesz, amely a korábban létrehozott történelmi személyiséget idézi.
______
A műhelymunka magában foglalhat még olyan karton figurák készítését is, amelyeket a gyerekek 
elkészíthetnek (pajzs, kardok, korona, jogar és más tulajdonságok). Így minden gyermeknek 
lehetősége van arra, hogy azonosulhasson egy történelmi alakkal. Az óvodapedagógusok 
további dramatizációs tevékenységeket tervezhetnek, ahol a gyerekeket egy színházi darabot is 
előadhatnak, felhasználva a az elkészült jelmezeket és kiegészítőket.

Az első osztálytermi workshop (Régészet):
1. workshop - időtartam körülbelül 1,5 óra
(5 perc) Az óvodapedagógus a gyerekeket körbeületetik, bevezetőül elmondja, hogy milyen 
workshoppal felépítését, felkeltve ezzel az érdeklődést.
(15 perc) A workshop első szakaszban egy animált felolvasás lesz, biodiverzitás témában, és 
esetleg  az óvodapedagógusok által közösen korábban megírt szöveg alapján. A gyerekek egy 
szönyegen ülnek, ez jelzi a felolvasás területét. A történet főhöse egy régész, aki ásatásokon 
kutatja a múltat. Az óvodapedagógus különféle technikákat alkalmazhat az olvasás 
dramatizálására, régészeti ásatások tárgyainak felhasználásával, nagy nemzetközi ásatások 
képeivel, táblázatokkal, vagy hangok létrehozásával az elbeszélés során. Ebben a szakaszban 
a gyermekeket be kell vonni a tevékenységekbe, hogy utánozzák az óvodapedagógus 
mozdulatait, vagy a kiadott hangok utánzásával. Az interakció során nagyon fontos, hogy ne 
váljanak passzívvá a gyerekek.
(30 perc) A gyermekek részt vesznek egy gyakorlati workshopban, egy régészeti ásatást 
szimulálva. A gyerekek körülbelül 4/5 fős csoportra oszlik, minden csoportnak lesz egy színes 
doboza. Mindegyik doboz talajrétegeket tartalmaz, valamint napjainkban használt tárgyakat 
(nem túl kis játékok, mindennapi tárgyak) és múltat idéző tárgyakat (az ősi tárgyak másolatai). 
Ezeken kívül a dobozokban egy korábban összetört váza darabjait rejti el az óvodapedagógus. 
Nagyon fontos hogy ne törjön apró darabokra a váza, körülbelül 10 közepes méretű darabnak 
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kell lennie. A törött darabokat egyenlően. Így a gyerekek sok tárgyat és kerámiatöredéket 
találhatnak a régészeti feltárás során. Az ásatáshoz a gyerekek kis műanyag lapátot vagy ásót 
használhatnak. Miután a tárgyakat megtalálták, a gyermekeknek az óvodapedagógus által 
létrehozott két munkaállomásra viszik a tárgyakat, ahol két asztal és két szita lesz, amelyeket 
az óvodapedagógus fog használni. A gyermekeknek a szitába helyezik a talált tárgyakat, és 
a szitát az óvodapedagógussal együtt kell mozgatniuk, hogy a fölösleges talaj egy edénybe 
essen (annak érdekében, hogy a talaj ne szóródjon szét. A műhelymunka végén minden csoport 
megtalálja és szitálja a váza tárgyait és darabjait, és  összegyűjtik őket, hogy majd a következő 
műhelymunkán felhasználják.
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(5 perc) Záró kör: az óvodapedagógus körbe ül a gyerekekkel és megkérdezi tőlük, hogy érdekes 
volt a tevékenység, vajon a gyakorlat könnyű vagy nehéz volt, és milyen észrevételeik vannak 
(az óvodapedagógusok jegyezze le a válaszokat).

A második osztálytermi workshop (Régészet)
2. workshop - időtartam körülbelül 1,5 óra
A második műhelymunka az első workshop tevékenységein alapszik. 
Az óvodapedagógus folytatja a történet elbeszélését, amely egy régész munkájára 
összpontosít, azaz, hogy mi történik, amikor a tárgyakat megtalálják. A gyerekek körbe ülnek 
a szőnyegen. Az óvodapedagógus megmutatja a gyerekek által a dobozokban talált tárgyakat, 
rávilágít egy régi és egy modern tárgy közötti különbségre. Miután az animált felolvasás lejár, 
a gyerekek részt vesznek a második műhelymunkán. Minden csoportnak meg kell tisztítania 
a talált tárgyakat kis kefével, és az óvodapedagógus segítségével meg kell határozniuk, hogy 
ezek a jelen vagy a múlt tárgyai.
A váza darabjait, miután a gyermekek megtisztították, mindegyiket egy asztalra összegyűjtik. 
Ebben a végső szakaszban a tanár ragasztóval összeileszti a darabokat és megmutatja a 
kész vázát, így a gyermekek megérthetik, hogy a kutatás fontos része a múlt tárgyainak 
rekonstruálása, majd múzeumban történő bemutatásuk.

6.  Variációk (útmutatás a gyermekek korcsoportjának megfelelő 
tevékenységekhez)

A workshopok 3-4 éveseket céloznak meg, a nekik szóló tartalmat mindig játék, felfedezés és 
mesék útján kell bemutatni. Ajánlott  képek és dramatizálás használata a mesék elbeszélése 
során, valamint a a látó-, halló- és szaglószervek bevonása. 
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Hagyományok és mesterségek

1. Bevezető a műhelymunka célkitűzéseibe és kontextusába
Tizenhat millió kézműves vállalkozást és kisvállalkozást regisztráltak egész Európában, amelyek 
gazdasági tevékenységüket a tagállamok történetében gyökerező hosszú tapasztalatokra 
alapozzák. A helyi kézművesség egy adott hely gazdasági identitásának alapvető része, és 
ezenkívül több millió munkahelyet teremt Európában. Ebből kifolyólag az Európai Unió már 
évek óta kidolgozta a vállalkozásindítás előmozdítását célzó programokat, másrészt egyre 
inkább elősegíti a kézműves kreativitás érvényesítésének pedagógiai útjait a különböző iskolai 
rendszerekben. A műhely a papier-mâché maszkok készítésére összpontosít, amely a kézműves 
anyag szempontjait ötvözi és az európai színházi és népi történelmi identitást idézi.

2. Szükséges erőforrások
A műhelymunka során a gyerekek személyre szabott maszkokat készítenek.
Az óvodapedagógusok háttérkutatást kell végezzenek, hogy melyek azok a színházi vagy 
népművészeti maszkok, amelyek kapcsolódnak a gyermekek lakóhelyéhez vagy régiójához. A 
kiválasztott maszkokról az óvodapedagógusok fotókat és videókat kell keresni, hogy ezeket a 
műhelymunka során a gyermekeknek meg lehessen mutatni. Ezenkívül az óvodapedagógusok 
is elő kell készítsenek néhány maszkot, amelyeket  be tudnak mutatni és körbeadni a 
műhelymunka során, ezáltal is felkeltve a gyerekek érdeklődését és, hogy kézbe vehessék a 
maszkokat. Ezeknek a maszkoknak a gyerekek méreteinek kell megfeleljenek, a dekorációk 
eltérhetnek, a helyi vagy színházi hagyományban azonosított maszk típusától függően.
A műhelymunkán egyszerre legfeljebb 6-8 gyermek vehet részt, hogy a gyerekek lépésről 
lépésre követhessék a gyakorlatot. A workshop megvalósításához különféle módszertant  lehet 
alkalmazni, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig. 
Segédanyagok listája:
1) Agyag és gipszporből készült maszk 

Agyag, gipszpor, újságpapír, víz, folyékony ragasztó, ecset, színes tempera, díszítő elemek, 
ragasztópisztoly.

2) Modellező gyurmából készült maszk 
Modellező gyurma, újságpapír, víz, folyékony ragasztó, ecset, színes tempera, díszítő 
elemek, ragasztópisztoly.

3) Műanyag maszk 
Műanyag maszk, újságpapír, víz, folyékony ragasztó, kefék, színes tempera, tárgyak és 
szövetek, forró ragasztó.

3. Csoport mérete
A tevékenységeket egyszerre legfeljebb 6-8 gyermekkel lehet elvégezni.
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4. Időtartam
Az oktatás változatos, körülbelül 1 órás műhelymunkákat foglal magába, a maszk típusától 
függően, valamint egy kézműves műhelymuka, a helyi néprajzi múzeum vagy helyi városi 
múzeum látogatását.

5. Lépésről lépésre a tanárnak a tevékenységek végrehajtásának módja
Az oktatás 3 és 5 év közötti gyermekeknek szól, és három szakaszra osztható:
•  Előzetes műhelymunkák helyi néprajzi múzeum vagy helyi városi múzeum látogatása előtt
• Előzetes műhelymunkák helyi néprajzi múzeum vagy helyi városi múzeum látogatása alatt 
• Előzetes műhelymunkák helyi néprajzi múzeum vagy helyi városi múzeum látogatása után

Az első osztálytermi workshop
A maszk megvalósításához többféle módszertant lehet követhet, a legegyszerűbbtől 
a legbonyolultabbig. Attól függően, hogy melyik típusú maszkot akarnak elkészíteni, az 
óvodapedagógusok eldönthetik, hogy melyik a legmegfelelőbb számukra és melyik fér bele 
az idejükbe. A maszk lehet olyan is, ahol a homlok, a szem és az orr van takarva, vagy az egész 
arcot fedi. A műhelymunka elején az óvodapedagógusnak be kell mutatnia a tevékenységet, 
videókat, fényképeket és az általaluk elkészített maszkot, összekapcsolva a helyi 
hagyományokkal, a kézműves és a kézimunka értékével. Miután ezek bemutatásra kerültek, 
az óvodapedagógus lépésről-lépésre végigvezeti a gyerekeket a maszkkészítés folyamatán. 

1) Agyag és gipszporből készült maszk
Ez a műhelymunka a maszkkészítés  legbonyolultabb és legösszetettebb módszerét követi.
Első lépésként a gyerekeknek maszkot kell készíteniük nyers anyagokból. Az óvodapedagógus 
egy agyagból gyúrt a maszkot egy kartondobozba kell helyezzen, és be kell borítsa egy vízzel 
elkevert gipszporral. Ez a massza be kell fedje a maszkot; a fölösleg továbbra is a dobozban van. 
Néhány napig kell hagyni száradni, így az első tevékenység körülbelül 60 percet vesz igénybe.
A műhelymunka második részében a gyerekek megfigyelhetik, hogy a gipszkeverék hogyan kötött 
meg. Ebben a lépésben a tanárnak nagyon óvatosnak kell lennie, amikor távolítja el a maszkot, 
mert törékeny. Ezt követetően a papier-mâché lépés következik, a folyékony ragasztót el kell 
keverni egy vízzel teli edényben. 

Az óvodapedagógus segítségével a gyermekek által is könnyen elvégezhetőel a lépések:
• a vízzel és ragasztóval teli edénybe mártják az újságpapírt
• a beáztatott papírdarabokat egy ecset segítségével felviszik a maszk negatívjára
• a papírdarabokkal fedjék be a maszk negatívját, összesen három rétegben.
A lépések befejezése után néhány napra hagyni kell száradni. Miután a papírrétegek megszáradtak, 
a gyermekek az óvodapedagógus segítségével gondosan el kell távolítaniuk a papier-mâché 
maszkot a formáról. A maszkot ezután meg lehet festeni és díszíteni, ragasztópisztoly segítségével.
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2) Gyurmából készült maszk
A fent említett eljárással szemben, itt nincs szükség gipszre vagy agyagra. A gyerekek 
maszkjának alapját gyurmával készítik, és miután kiszáradt, a papier-mâché módszerrel befedik 
azt. A papier-maché a gyurmán marad, és a maszkot a fent leírtak szerint lehet dekorálni és 
festeni.

3) Műanyag maszk
Ez a módszer a legegyszerűbb az itt javasolt módszerek között. Mindegyik gyerek kap egy 
műanyag maszkot és azt papier- mâché technikával befedik. A maszkot a fent leírtak szerint 
lehet dekorálni és festeni, miután a papír megszáradt.

6. Variációk (útmutatás a gyermekek korcsoportjának megfelelő 
tevékenységekhez)

A workshopok 3-4 éveseket céloznak meg, a nekik szóló tartalmat mindig játék, felfedezés és 
mesék útján kell bemutatni. Ajánlott képek és dramatizálás használata a mesék elbeszélése során, 
valamint a a látó-, halló- és szaglószervek bevonása. 
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Elbeszélések és szájhagyományok

1. Bevezető a műhelymunka célkitűzéseibe és kontextusába
2018-ban, a Kulturális örökség európai évének megnyitóján hangsúlyozták az európai 
kulturális örökség sokszínűségét, mint Európa jelenének és jövőjének alapvető elemét. 
Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős biztos azt 
mondta: “A kulturális örökség az európai életmód középpontjában áll. Meghatározza, kik 
vagyunk, és megteremti az összetartozás érzését. A kulturális örökség nem csak az irodalom, 
művészet és tárgyak teszik ki, hanem az elsajátított kézművesség, az általunk elmesélt 
történetek, az éteket amiket elfogyasztunk és a filmek, amelyeket nézünk is szerves része. 
Őrizzük és becsüljük meg a kulturális örökségünket a következő generációk számára.”
A műhelymunka célja a különféle nemzedékek és kultúrák közötti kapcsolat felértékelése, 
az iskolai környezetben a családdal megújított kapcsolatok révén a gyermekek tudatosabbá 
tétele a helyi hagyományok és az újonnan érkezők származási helyei között.

2. Szükséges erőforrások
A műhelymunka megvalósításához az óvodapedagógusok ki kell dolgozzanak egy olyan 
módszert, amely által be tudják vonna a gyermekek családját és hogy elkészüljön egy videó. 
Szülő-óvodapedagógus értekezleteken elhangzottak által, az óvodapedagógus meghív olyan 
szakértőket, akik segítségével bevezetik a gyerekeket a helyi szokásokba és kultúrába, a gyermek 
származását figyelembe véve. Miután azonosítottuk a családtagokat, rövid tanácskozást 
szervezünk a jelen lévő gyermekekkel (kb. 30 perc időtartam). Különös figyelmet kell szentelni 
a népszerű hagyományoknak: tánc, zene, közmondások, mondókák, ének, ősi kézművesség, 
hagyományos ételek. A műhelymunka célja a hovatartozás érzésének fejlesztése, valamint 
a gyermekek és a családok tudatosítása multikulturális témában. A kész videó tartalmazni 
fogja a családtagok hozzászólásait és a gyerekek rajzait az adott témában. A videót az 
óvodában mutatják be egy rendezvény során, hogy megosszák a műhelymunka eredményeit, 
valamint kiállítják a gyerekek rajzait. Azt is ajánlott, hogy az óvodapedagógus dokumentálja a 
családokkal való találkozásokat fényképekkel, amelyeket kinyomtathatnak és szétoszthatják a 
záróesemény során a családoknak. 
A videó készítéséhez a tanároknak digitális eszközökre lesz szükségük: hangfelvevő készülék 
(mikrofon vagy mobiltelefon); kamera; szkenner vagy egy fényképezőgép a rajzoknak; 
számítógép videó szerkesztő programmal; nyomtató; videoprojektor vagy alternatív módon egy 
interaktív tábla vagy TV a projekt ismertetésére.

3. Csoport mérete
A tevékenységeket legalább 8, legfeljebb 25 gyermekkel lehet elvégezni.
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4. Időtartam
Az oktatás számos foglalkozást foglal magában, a családtagok száma alapján, minden 
találkozó kb. 1,5 órát vesz igénybe, amely magában foglalja a videófelvételeket és a rajzokat. A 
műhelymunka még egy társadalmi-antropológiai jelentőségű hely látogatását is előírja.

5. Lépésről lépésre a tanárnak a tevékenységek végrehajtásának módja
Az oktatás 3 és 5 év közötti gyermekeknek szól, és három szakaszra osztható:
•  Műhelymunka egy társadalmi-antropológiai jelentőségű hely látogatása előtt
• Műhelymunka egy társadalmi-antropológiai jelentőségű hely látogatása alatt
• Műhelymunka egy társadalmi-antropológiai jelentőségű hely látogatása után

Az osztálytermi műhely során (a látogatás előtt vagy után):
A műhelymunka célja egy videó létrehozása, amely a gyermekek által készített rajzokból és a 
családtagok interjújából áll. A rajzok és felvételek a szülők és nagyszülők vagy más családtagok 
történeteire összpontosítanak. Az előzetes találkozókon keresztül kiválasztott szülők el kell 
jöjjenek az óvodába, és a gyerekeknek történeteket, legendákat, ősi kézműveket, mondókákat, 
altatódalokat, meséket mondhatnak, néptáncot vagy zenét, hagyományos recepteket 
taníthatnak.
Az osztályteremben a családtagok játszhatnak a gyerekekkel, az óvodapedagógus pedig ott 
lesz, hogy segítsen és megkönnyítse a foglalkozást közbejárásával és kérdések feltevésével.  
Narráció maximum fél óra alkalmanként. A foglalkozások után a  gyerekek rajzokon keresztül 
elmesélhetik a hallottakat, különböző technikák segítségével, amelyekről az óvodapedagógusok 
dönthetnek (zsírkréta, marker, ceruza, kollázs, festmény).
Az óvodapedagógusnak rögzítenie kell a családtagok hozzászólásait, majd kiválasztania kell a 
legérdekesebb felvételeket és a szerkesztési szakaszban össze kell őket kapcsolnia a gyermekek 
rajzaival. A műhelymunka az azonosított családtagok száma alapján megismételhető.

6.  Variációk (útmutatás a gyermekek korcsoportjának megfelelő 
tevékenységekhez)

A workshopok 3-4 éveseket céloznak meg, a nekik szóló tartalmat mindig játék, felfedezés és 
mesék útján kell bemutatni. Ajánlott képek és dramatizálás használata a mesék elbeszélése 
során, valamint a a látó-, halló- és szaglószervek bevonása. 
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Művészetek

1. Bevezető a műhelymunka célkitűzéseibe és kontextusába
A művészetpedagógia a közelmúltban egyre inkább bizonyítja a gyermekeket és kamaszokat 
célzó művészeti tevékenységek pozitív hatásait. Az UNESCO a Művészeti Oktatás 
Világkonferenciájának (2006 és 2010) két kiadásában egyértelműen körvonalazta, hogy a 
vizuális és előadóművészeti oktatás miként „alapozza meg a gyermekek, az ifjúság kreatív, 
kognitív, érzelmi, esztétikai és társadalmi fejlődését”.
Különösen az, hogy a gyermekeket életük első éveiben bevezessék a művészet világába, 
alapvető fontosságú az egyéni kreativitásuk fejlődéséhez és ahhoz, hogy közelebb hozzuk őket 
a kulturális helyekhez. 
 
2. Szükséges erőforrások
A kulturális műhelymunkák megvalósításához a következő alapanyagokra lesz szükség:
• 25 kg nyers agyag
• vashuzal az agyag könnyű darabolásához (tanáronként egy)
• gyerekenként 1 kis faasztal (agyag formázásához)
• agyag díszítésére eszközök

3. Csoport mérete
A tevékenységeket egyszerre legalább 8 és legfeljebb 25 gyermekével lehet elvégezni.

4. Időtartam
Az oktatás teljes időtartama kb. 5 óra: műhelymunka az osztályban a kulturális látogatás előtt 
(kb. 1,5 óra), műhelymunka a múzeumban (körülbelül 1,5 óra), látogatás után (kb. 0,5 óra).

5. Lépésről lépésre a tanárnak a tevékenységek végrehajtásának módja 
Az oktatás 3 és 5 év közötti gyermekeknek szól, és három szakaszra osztható:
• Előzetes műhelymunka egy művészeti múzeum vagy egy ideiglenes kiállítás meglátogatása 

előtt.
• Műhelymunka egy művészeti múzeumban vagy ideiglenes kiállításon.
• Műhelymunka az osztályban, egy művészeti múzeum vagy az ideiglenes kiállítás látogatása 

után.
Az óvodapedagógus egy művészeti múzeumban vagy ideiglenes kiállításon kiválasztott 
műalkotások alapján a következő lépések követhetők:
• kiállított egy vagy több művész beazonosítása
• a művész életrajzának tanulmányozása 
• műalkotások kiválasztása az osztálytermi és a múzeumi műhelymunkák számára
• a kiválasztott művészeti technikák elméleti és gyakorlati alapos tanulmányozása, valamint 

a tartalom és a művészeti technikák adaptálása a gyermekek képességeihez
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• a legmegfelelőbb művészeti technikák a 3 és 5 év közötti gyermekek számára a következők: 
temperafestés, testfestés, rajz (markerek, ceruzák, kréták, ceruzák), szobrászat (agyag, 
modellező agyag, gipszpor), kollázs és dekupázs, kopírozás, fényképek, videó.

Az első osztálytermi workshop:
1. workshop - időtartam: 1 óra
(5 perc) A gyerekek körbe ülnek az óvodapedagógus körül, aki bejelenti, hogy művészeti 
műhelymunkára kerül sor. Elmagyarázza, mi a workshop témája és milyen technikákat fognak 
használni a lelkesedés felkeltése érdekében.
(15 perc) Ebben az első szakaszban a tanár párbeszédet alakít ki a gyerekekkel az anya alakjával 
való kapcsolatáról. Az óvodapedagógus és a gyerekek, akik mind a földön ülnek, egyenként ejtik 
ki anyjuk nevét, majd a címkéket felteszik egy táblára, amelyhez az összes név kapcsolódik. A 
női alakok közötti kapcsolat hasznos annak érdekében, hogy a gyermekek megértsék, hogy 
mindannyiunk élete összekapcsolódik az Anya alakjával, és hogy az élőlények megosztják a 
kapcsolatukat az Anyai természettel. Ez a bevezetés segít a gyermekeknek megérteni a női 
alak fontosságát, és miért olyan gyakori tárgya a művészeknek. Ezen a ponton a tanár röviden 
bemutatja az anyaság és a születés témáját a műalkotások (festmények és szobrok) képeinek 
bemutatásával. Lehetőség van egy ad hoc történet létrehozására is, a műalkotások képeinek 
ikonográfiai referenciaként történő felhasználásával.
(30 perc) A gyerekek részt vesznek egy szobrászati workshopban. A gyermekeknek saját 
magukat kell megalkossák agyagból, amikor még anyjuk méhében voltak: a születés előtti 
élet ábrázolása. Az első „irányított” szakasz után egy „szabad szakasz” következik, ahol a 
gyerekek elkészítenek egy második szobrot, amely az élet első hónapjainak egy adott pillanatát 
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ábrázolja: például az első fürdetés, a bölcső, a cumi, a szoptatás, amelyeknek különös érzelmi 
és szimbolikus kapcsolatuk van (mai életünket a műben megfigyelthez viszonyítva).
Az oktatás valódi célja a születés és az anyaság témájának érvényesítése, mint univerzális, 
ugyanakkor sajátos és különleges elem mindannyiunk számára.
Mielőtt agyagot adnak a gyermekeknek, a tanár elmagyarázza az anyag típusát, megmutatja az 
agyag fizikai tulajdonságait és a dekorációs eszközöket gyakorlati példákkal: ez egy alapvető 
demonstrációs lépés.
(5 perc) Záró kör: az óvodapedagógus körbe ül a gyerekekkel és megkérdezi tőlük, hogy érdekes 
volt a tevékenység, vajon a gyakorlat könnyű vagy nehéz volt, és milyen észrevételeik vannak 
(az óvodapedagógusok jegyezze le a válaszokat).

A második osztálytermi workshop:
2. workshop – időtartam: kb. 1,5 óra
(15 perc) Az első szakaszban még mindig egy körben ülnek a földön, az óvodapedagógus 
párbeszédet indít a gyerekekkel az eddig elért eredményekről, hogy felelevenítse a gyermekek 
emlékeit az előző tevékenységekről.
A párbeszéd megteremtése után az óvodapedagógus bemutatja az „anya természet” témáját, 
és megkérdezi a gyerekeket, hogy mit jelent ez a meghatározás számukra. Az óvodapedagógus 
felírja a válaszokat post-it-okra, és felragasztja azokat az első műhelymunka alatt használt 
táblához (az anyák nevével). A post-itok helyzete vizuális kapcsolatot teremt az anyák nevei 
és a gyermekek gondolata között az anya természetéről (fogalmi és vizuális kapcsolat még 
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akkor is, ha a gyerekek még nem tudnak olvasni). Az óvodapedagógusnak hangsúlyoznia kell a 
természet fontosságát, amely a gyermekek számára ugyanolyan fontossá válik, mint az anyja. 
Különösen ebben a műhelyben nagy hangsúlyt kap a fák és a levelek szerepe, amelyek fontos 
szövetségesei az embereknek a légzésben.
(30 perc) A gyermekek részt vesznek egy képzőművészeti műhelymunkában (kopírozás és 
kollázs). Az óvodapedagógus bemutatja a kopírozó technikát, és minden gyermek számára 
biztosítja a szükséges anyagokat, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek különböző 
felületeken (A4-es papír és egyszínű ceruzák). Ezután a gyerekeket az iskolai kertbe kísérik, 
hogy fakérgen használják a kopírozás technikáját: be kell színezzék ceruzával az egész lapot. 
Miután elkészítették az első lapot, a gyerekeknek meg kell változtatniuk a színt, és ugyanazt a 
gyakorlatot meg kell ismételniük még kétszer (a végén minden gyermeknek három különböző 
színű lapja van, például piros, sárga és barna). Miután visszatértek az osztályterembe, a lapokat 
összekeverik. A tanár 3 különböző színű lapot oszt ki minden gyermek számára. Minden 
gyermeknek képességei szerint szabadkézi rajzot kell készítenie, amely olyan nagy, mint a lap 
(a tér észlelésének gyakorlásával). Miután mindenki választott magának lapot ki kell vágni 
azokat (a szem-kéz koordinációjának gyakorlása), majd meg kell ismételni az eljárást a másik 
két lapon.
Miután a „vágási szakasz” lejárt, a gyermekeknek meg kell őrizniük a levelet és a többit apróra 
vágni. Annak érdekében, hogy minden gyermeknek 3 levele és kopírozott színes papírdarabja 
legyen, mindegyiket óvatosan a padra kell helyezni.
A gyerekek miután félrerakták a papírokat, újra le kell üljenek a földre az óvodapedagógus elé, 
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aki már a falra erősített három nagy, négyzet alakú fehér papírlapot (2 x 2 méter).
Minden egyes lapra egy levél alakját festi (a körvonalakat a gyerekek által használt ceruzákkal 
megegyező színű), amely az összes rendelkezésre álló helyet elfoglalja.
Ettől a pillanattól kezdve a gyermekeket három csoportra osztják, mindegyiket egy 
óvodapedagógus irányítja. A gyermekeket arra kérik, hogy ragasszák meg a leveleiket a 
festett levél alakra, átfedés nélkül, de a kicsi leveleket egymás mellett helyezve. A kis levelek 
kollázsának teljesen ki kell töltenie a nagy alakot. A kis papírdarabokat a gyerekek a levél körül 
ragasztják.
Így a három nagy levél az anya természetét szimbolizálja, és a gyermekek együttes munkájának 
eredménye, és az óvodában marad (míg az első műhelymunka egyéni volt). Ezenkívül minden 
gyermek a társa által előállított kopírozott lapot használta, ez az együttműködés egyik 
aspektusát hangsúlyozta.
(5 perc) Záró kör: az óvodapedagógus körbe ül a gyerekekkel és megkérdezi tőlük, hogy érdekes 
volt a tevékenység, vajon a gyakorlat könnyű vagy nehéz volt, és milyen észrevételeik vannak 
(az óvodapedagógusok jegyezze le a válaszokat).

6. Variációk (útmutatás a gyermekek korcsoportjának megfelelő 
tevékenységekhez)

A workshopok 3-4 éveseket céloznak meg, a nekik szóló tartalmat mindig játék, felfedezés és 
mesék útján kell bemutatni. Ajánlott képek és dramatizálás használata a mesék elbeszélése 
során, valamint a a látó-, halló- és szaglószervek bevonása. 
A post-itok helyett (amely az általános és középiskolai oktatáshoz leginkább alkalmas 
koncepciótérképek készítéséhez) használhatnak képeket/vizuális kártyákat. Akár az édesanyák 
fényképét is fel lehet használni (de itt is óvatosnak kell lennünk, vannak olyan gyerekek, akik 
soha nem ismerték anyjukat eltérő okokból, természetesen ezekben az esetekben, először 
részletes információkat kell gyűjtenie a csoportról), vizuális, sőt hang- vagy illat társításokat 
is csinálhatnak. Ezek lehetnek műanyag kártyák, amelyek különböző színű hajat és szemet 
ábrázolnak, sőt, különböző bőrtónusúak is. A gyermekek kiválaszthatják azt a kártyát, amely 
leginkább az anyjukra (vagy egy olyan személyre emlékezteti őket, akit a jóérzethez és a 
biztonsághoz társítanak), emlékeztetni őket a táblánál, ahol hangot vagy szagot társíthatnak a 
kiválasztott kártyához. Akkor mindenki kiejtheti az anyja nevét, hogy az így beilleszthető legyen 
a vizuális kontextusba.
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Tudományok

1. Bevezető a műhelymunka célkitűzéseibe és kontextusába
Az Európai Unió a kezdetektől fogva elismerte a kutatást és az innovációt a tagállamok közötti 
együttműködés alapvető elemének. A gyermekek tudományos ismereteinek oktatása azt 
jelenti, hogy serkenteni kell a kíváncsiságot, a kritikus gondolkozást és megoldókészséget. A 
gyermekek számára szervezett tudományos műhelymunkák elsősorban a tudás megszerzésén 
alapulnak a tapasztalatok révén, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása által. Ezenkívül a 
cianotípia műhelygyakorlat a tudományt és a művészetet kívánja összehozni.

2. Szükséges erőforrások
A cianotípia műhelymunka megvalósításához szükség van bizonyos oktatási segédanyagokra, 
amelyeket az óvodapedagógusok be kell szerezzenek. A cianotípia a kontaktnyomtatás ősi 
technikája, amely a különféle fizikai elemek (papír, desztillált víz, zöld vas-ammónium-citrát, 
vörös kálium-ferricianid, napfény és/vagy mesterséges fény) közötti tudományos kapcsolaton 
alapul. A kontaktnyomtatás során a papírlapot vas-ammóniumból és káliumból álló kémiai 
oldattal fedik le; ha fénnyel érintkezik, a lap először azúrkékké, majd az expozíciós idő 
függvényében sötétkékké válik. A nyomtatás különféle módon történhet, például úgy, hogy 
negatívot helyez a lapra, vagy több vagy kevesebb lapos tárgyat helyez rá. Miután napfénynek 
vagy mesterséges fénynek tesszük ki, utána a lemezt folyó vízzel kell öblíteni, és csak akkor 
kapjuk meg a kívánt hatást, azaz. az azúrkék/kék és a fehér közötti kontrasztot (azok a 
részek, amelyeket nem ért fény, fehérek maradnak, mivel a negatív vagy tárgy fedte őket). A 
műhelymunka megvalósítása érdekében az óvodapedagógusoknak el kell készítenie néhány 
tárgyat a tudós-fotós történetének előadásához. Emellett meg kell vásárolniuk az úgynevezett 
“Cianotípiai készletet” a képek létrehozásához. Körülbelül 40 darab A4-es formátumú laphoz 
szükséges: van: 20 gr zöld vas-ammónium-citrát; 8 g vörös kálium-ferricianid; 200 ml desztillált 
víz. A kémiai oldat előállításához elegendő a két kémiai elemet vízzel elegyíteni, mindezt persze 
úgy, hogy a  gyerekek soha ne kerüljenek érintkezésbe az oldattal. A lapok előkészítésének 
lépéseit az óvodapedagógus végzi. A lap elkészítéséhez (gyermekenként egy) csak az egyik 
oldatot kell ecsettel felvinni, és a papír sárgássá válik. Hagyni kell elegendő időt arra, hogy az 
oldat kiszáradjon, sötét helyen (elegendő egy zárt doboz). A lap előkészítését lehetőleg lágy 
megvilágítású helyiségben kell végezni. Így a lapok készen állnak a nyomda előkészítésére a 
gyerekeknek. Az óvodapedagógus előre elkészíthet cianotípiákat (azúrkék és kék verziók), a 
történet illusztrálására.
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1) online be lehet szerezni a “Cyanotype Kit” –et (felszerelés), amely desztillált vízből, zöld vas-
ammónium-citrátból, vörös kálium-ferricianidból és ecsetekből áll.

2) Kellékek a cianotípiához: nagy átlátszó műanyag edény, amibe sötét sárga pigmens kerül 
(hasonló a vasammóniumhoz); nagy átlátszó műanyag edény, amibe vörös/narancssárga 
pigment kerül (hasonló a vörös káliumhoz); konyhai mérleg az oldat kiméréséhez; egy nagy 
ecset az oldat eloszlatására; korábban készített cianotípia-nyomatok; asztali lámpa; levelek 
és papírdarabok.

3) Minden gyermeknek A4-es méretű plexiüveg képkeret, amelyben haza tudja vinni a saját 
cianotípiáját.

3. Csoport mérete
A tevékenységeket egyszerre legfeljebb 8 gyermek végezheti.

4. Időtartam
Az oktatás kb. 1,5 órát vesz igénybe, amely magába foglal egy cianotípia műhelygyakorlatot és 
egy látogatást tudományos múzeum látogatását is előírja.

5. Lépésről lépésre a tanárnak a tevékenységek végrehajtásának módja
Az oktatás 3 és 5 év közötti gyermekeknek szól, és három szakaszra osztható:
• Előzetes műhelymunkák a tudományos múzeum (tudományos vagy bolygótudományi 

múzeum, planetárium, természettudományi múzeum) látogatása előtt
• Műhelymunka tudományos múzeum (tudományos vagy bolygótudományi múzeum, 

planetárium, természettudományi múzeum) látogatása alatt
• Műhelymunka tudományos múzeum (tudományos vagy bolygótudományi múzeum, 

planetárium, természettudományi múzeum) látogatása után

Az első osztálytermi workshop:
1. workshop - időtartam: 1,5 óra
(5 perc) A gyerekek körbe ülnek az óvodapedagógus körül, aki bejelenti, hogy művészeti 
műhelymukára kerül sor. Elmagyarázza, mi a workshop témája és milyen technikákat fognak 
használni a lelkesedés felkeltése érdekében.
(15 perc) Ebben a szakaszban az óvodapedagógus előad a gyermekeknek egy “tudós-
fényképésznek” az életét, és a laboratóriumában végzett tudományos felfedezését.
Az óvodapedagógus viseljen fehér laboros köpenyt, és állítson fel egy nagy munkaasztalt, 
amelyen felállítja a cianotípiához szükséges kellékeket (nagy műanyag edény a  színes 
poroknak, lámpa, nagyító, skála, papír, ecsetek, levelek, papírmaradékok stb.). A történet során 
a tanár bemutatja az elképesztő tudományos felfedezésének összes “kiegészítőjét”: cianotípia 
(annak érdekében, hogy a gyerekek megtanulják ezt a nehéz szót, a tanárnak sokszor meg kell 
ismételnie, és a gyerekeknek el kell ismételniük közösen). A “tudós-fényképész” a cianotípiák 
nyomtatásához szükséges összes eljárást bemutatja, és a korábban előkészített példákat.
(30 perc) Miután bemutatták a nagy felfedezést, a “tudós-fényképész” bevonja a gyermekeket 
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néhány, a nyomtatáshoz alkalmas anyag kiválasztásába: papírmaradékok, nagyon lapos tárgyak, 
például vonalzó, gyapjúszálak, hajszalag, levelek stb. Miután az anyagokat összegyűjtötték, 
azokat a plexiüveg keretbe helyezik. Ezen a ponton a “tudós-fényképész” a lapot ráteszik a 
tárgyakra és bezárja a keretet szorosan (a lapot a sárga oldallal a plexiüvegre kell helyezni). 
A kereteket úgy kell elhelyezni az osztályteremben, hogy a napfény megfelelő legyen: a “fotós-
fényképésznek” emlékeztetnie kell a gyerekeket, hogy a papír átalakulása néhány napot vesz 
igénybe. A gyerekek figyelemmel kísérhetik, hogy a papír színe hogyan változik fokozatosan 
(napról napra) sárgáról zöldre, majd halványkékre
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A második osztálytermi workshop:
2. workshop – időtartam: kb. 1 óra
A második műhelygyakorlat az első workshop és tudományos múzeum látogatás alatt 
megtartott workshopon alapul.
A “tudós-fényképész” segít a 
gyermekeknek a keretek kinyitásában 
és a lapok kivételében. Ennél a lépésnél 
az óvodapedagógus megvizsgálja a 
gyerekkel, hogy a papírlapnak hogyan 
változott meg a színe, és ugyanakkor a 
tárgyak által fedett rész fehér maradt. 
Ezután a „tudós-fényképész” megteszi 
az utolsó lépést: leöblíti a lapokat, egy 
vízzel teli tálcában. Ebben a pillanatban 
átalakulás megy végbe: a lap kékké 
változik, de a korábban fedett részek 
továbbra is fehérek maradnak (a vizes 
öblítéssel erős kromatikus kontraszt jön 
létre).
A “fotós-fényképész” a gyermekkel együtt 
egy hosszú kihúzott zsinórra csíptetik fel a kész cianotípiákat, biztosítva a megfelelő száradás. 
Amikor a nyomatok megszáradtak, keretbe illesztik és a gyerekek hazavihetik őket.
A műhelymunka végén, a „tudós-fényképész” összefoglalja a tevékenységet, bemutatja a 
végeredményt, és megkéri a gyerekeket, hogy meséljék el mit készítettek. 
 
6. Variációk (útmutatás a gyermekek korcsoportjának megfelelő 

tevékenységekhez)
A workshopok 3-4 éveseket céloznak meg, a nekik szóló tartalmat mindig játék, felfedezés és 
mesék útján kell bemutatni. Ajánlott képek és dramatizálás használata a mesék elbeszélése 
során, valamint a a látó-, halló- és szaglószervek bevonása. 
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