
Óraterv a "Különleges tervrajz" c. történet feldolgozásához 
az általános iskolák alsó tagozatos évfolyamain 

 
 
1. Keresd a különbséget! 
Ha kevés az időnk, végezzük el csak az egyik feladatot vagy adjuk fel előző órán 
házifeladatnak. Utóbbi esetben legyen nálunk néhány plusz példány azok számára, akik 
otthon felejtik a lapot. 
 
a, Kakukktojás 
Osszuk ki a munkalapokat és kérjük meg a gyerekeket, hogy minden sorban keressék meg 
a többitől különböző labdát. Szükség szerint segítsünk nekik. (Megoldás 1: 4., 2:1., 3:2., 
4:5.) A különbségek megtalálása után beszélgessünk arról, miben hasonlítanak a labdák 
(gömbölyű, lehet vele játszani, lehet dobni, lehet rúgni, pattan stb.). Mutassunk rá, hogy 
ezek a dolgok teszik a labdákat labdává. A különbségeik ugyan láthatóak, de nem 
lényegesek. 
 
b, Hat apró különbség 
Osszuk ki a gyerekeknek a munkalapokat és kérjük meg őket, hogy keressék meg és 
karikázzák be a két ház rajza közötti különbségeket. Szükség szerint segítsünk nekik. 
(Megoldás 1, a kémény teteje, 2, a felső ablak párkánya, 3, a középső ablak belső osztása, 
4, az ajtó teteje, 5, a kopogtató az ajtón, 6, a jobb alsó ablak alja.) A különbségek 
megtalálása után beszélgessünk arról, hogy miben hasonlítanak egymásra a házak. 
Próbáljuk rávezetni őket, hogy ne az apróbb hasonlóságokat keressék, hanem a 
lényegesebbeket (lehet benne lakni, be tudunk menni az ajtón, ki tudunk nézni az ablakon, 
nem ázunk meg benne stb.). Mutassunk rá, hogy a különbségeik ugyan láthatóak, de nem 
lényegesek. 
 
2. Történet 
Helyezkedjünk el a szokásos módon, ahogy a gyerekeknek mesélni szoktunk és olvassuk 
fel a "Különleges tervrajz" c. történetet. Utána tegyük fel az alábbi kérdéseket és 
győződjünk meg róla, hogy a gyerekek megértették az eseményeket és a jelentőségüket. 
 
a, Hova mentek a gyerekek játszani? 

Játszótérre. 
b, Mit játszottak? 

Fogócskáztak, bújócskáztak. (Ha a gyerekek Liza rajzolását is említik, fogadjuk el azt 
a választ is.) 

c, Milyen szabályokat szegett meg Liza? 
Nem kergette a többieket, amikor ő volt a fogó. Nem kereste meg a többieket, amikor 
ő volt a hunyó. Ha említik, fogadjuk el azt is, hogy össze-vissza számolt. 

d, Mit gondoltok, miért nem tartotta be ezeket a szabályokat? 
(Ez nagyon nehéz kérdés, ne erőltessük, hogy a gyerekek maguktól megfejtsék. Ha 
nincs ötletük, adjunk magyarázatot mi.) 
Neki ez így természetes. Másképp látja a világot. Nem úgy érti a játékokat, mint a 
többiek. Nem tudja, hogy ezeket a szabályokat be kell tartani. Csak együtt akar lenni 
a többi gyerekkel. Számára a fogócskában a szaladgálás a fontos, a bújócskában az 
eltakart szemekkel való számolás.  



e, Miért ment el Marci kedve a játéktól? 
Elszomorodott, hogy a testvérét furcsának találták. Nem értette, miért látják Lizát 
annyira másnak. 

f, Mit mondott neki a nagymamája, miért más Liza, mint a többiek? 
Down-szindrómás. A sejtjeiben levő "tervrajz" más. Néhány dolgot lassabban tanul 
meg. 

g, Mit jelent az, hogy "mindekinek vannak gyenge pontjai"? Mi volt Nagymama 
"gyenge pontja? 

Senki sem tökéletes, senki sem egyformán jó mindenben. Ami nem megy annyira jól, 
az a gyenge pontunk. Nagymama már nem lát jól. 

h, Mit kell még Lizának megtanulnia? 
A fogócska és a bújócska szabályait. Szót fogadni. Számolni. Tisztán beszélni. 
(Fogadjunk el minden választ, ami a történetből kikövetkeztethető. Nem baj, ha több 
hiányosságot sorolnak fel, mint erősséget, de ne tegyük nagyon hangsúlyossá a 
hibák keresgélését. Néhány gyenge pontot írjunk is fel a táblára, pl. bújócska 
szabályai, számolás, tiszta beszéd) 

i, Mi volt Liza erős oldala? Mi volt az, amit nagyon jól csinált? 
Észrevette, hogy a kislány bajban van. Segített neki. Megvigasztalta. Kedves volt. 
Szeretettel bánt vele. (Az erősségeket is írjuk fel a táblára: figyelmesség, 
segítőkészség, kedvesség, szeretet, vigasztalás.) 

 
3. Válasszunk barátot! 
Mondjuk ezt: “Képzeljétek el, hogy valakiről el kell dönteni, hogy barátkoztok-e vele, vagy 
sem. A táblára írt tulajdonságok közül melyek lesznek fontosak a döntésben? Mi az, ami 
igazán számít a másik viselkedésében és mi az, ami nem annyira? Karikázzuk be a táblán 
azokat a tulajdonságokat, amelyek fontosak egy barátnál.” 
A jelentkezőket egyenként hívjuk ki, mindenki egy-egy tulajdonságot karikázzon be. 
Segítsünk nekik felismerni, hogy Liza pozitív tulajdonságai fontosak egy barátnál, a 
gyengeségei pedig kevésbé fontosak ahhoz, hogy jó barát legyen. Ha több gyenge pontot 
találtak, mint erősséget, akkor mutassunk rá, hogy nem az számít, hogy hány gyenge 
pontunk van, hanem hogy amiben jók vagyunk, azok fontos dolgok legyenek. 
Ha nem tűnik túl erőltetettnek, kérdezzük meg: “Szívesen barátkoznátok-e egy Lizához 
hasonló gyerekkel?”  
 
4. Erősségek és gyenge pontok 
Ha kevés az időnk, ezt a feladatot házifeladatként is feladhatjuk. 
Mondjuk ezt: Mindenkinek vannak erősségei és gyenge pontjai. Az én egyik erősségem, 
hogy /gyorsan tudok olvasni/, egy gyenge pontom pedig hogy /könnyen elvesztem a 
türelmemet/. (Saját erősségünket és gyenge pontunkat mondjuk.) Gondolkozzatok el, hogy 
nektek milyen gyenge pontjaitok és milyen erősségeitek vannak. Írjatok le két-két 
tulajdonságot mindkét fajtából. (Várjuk meg, míg a gyerekek leírják a válaszokat. Szükség 
szerint segítsünk nekik. Ha elkészültek, hallgassunk meg néhány választ. Ne erőltessük, 
csak az önként jelentkezőkből válasszunk.) 
Mit szeretnétek, ha az emberek mely tulajdonságaitokra figyelnének jobban? Karikázzátok 
be! (Hallgassunk meg néhány választ és vezessük rá a gyerekeket, hogy mindannyian azt 
szeretnénk, ha a társaink az erősségeinkre figyelnének és a hiányosságainkkal szemben 
türelmesek lennének.) 





 
 

Különleges tervrajz 
 
A játszótéren egy csapat kisiskolás fogócskázott. A hétéves Liza és öccse, Marci ekkor 
érkeztek meg Nagymamával. Először jártak itt, de a többiek azonnal bevették őket a 
játékba. Liza kacagva szaladgált a gyerekek között. Kicsit furcsán mozgott, mintha 
bohóckodna. Néha elkapták, de ő ugyanolyan vidáman és ugyanolyan céltalanul futott 
tovább. A kavargásban fel sem tűnt, hogy nem tartja be a szabályokat. 
 
Később bújócskázni kezdtek. Először Lizát választották hunyónak. A kislány eltakarta 
az arcát, és számolni kezdett: 
- Ety, kettő, hálom, öt, tísz, kilec, kettő! – sorolta, majd körülnézett. Sehol senki. Kicsit 
elszomorodott, hogy egyedül hagyták, lekuporodott a homokba, és egy ágacskával 
rajzolni kezdett. A többiek lassan előszivárogtak és értetlenül néztek egymásra. 
- Miért nem kerestél minket? 
A kislány fel sem nézett. A gyerekek még egy darabig tanakodtak, aztán otthagyták 
Lizát és másik hunyót választottak. 
 
- Mi baja a testvérednek? – kérdezte az egyik fiú Marcit, fejével a rajzolgató kislányra 
mutatva. 
- Mi lenne? Már nem akar bújócskázni. 
- De olyan furcsán viselkedik… Mint egy nagyra nőtt óvodás. Meg az arca is más. 
Láttam már ilyen embereket, mind olyan furcsák voltak. 
- Nincs semmi baja. Ő ilyen és kész – felelte Marci és valahogy már nem volt kedve a 
többiekkel tartani.  
 
Leült Nagymama mellé a padra. 
- Na, mi az, Marcikám – kérdezte Nagymama mosolyogva –, máris elfáradtál? 
- Nem, csak… - Marci a cipőjével a kavicsokat kavargatta. - Miért mondják a gyerekek, 
hogy Lizának valami baja van? 
- Lehet, hogy nem találkoztak még Down-szindrómás gyerekkel, és látják, hogy Liza 
kicsit más. 
- Ezt nem értem. Hiszen egy kicsit mindenki más. 
- Na figyelj. Tudod, hogyan készülnek a házak? 
- Tudom – felelte Marci, bár nem volt benne biztos, hogy azt is tudja, Nagymama mire 
gondol. 
- Először készítenek egy tervrajzot. Pontosan megrajzolnak rajta minden falat, ajtót, 
ablakot, az építők pedig a terv alapján mérik ki, mit hova kell tenni. Minden a tervrajzot 
követi. Érted? 
- Értem, de mi közze ennek Lizához? 
- Képzeld el, hogy az emberek ugyanilyen tervrajz alapján “készülnek” és ez a kis 
tervrajz benne van minden sejtünkben. Aki Down-szindrómás, annak a sejtjeiben ez a 
kis tervrajz véletlenül megváltozik. Mintha a tervezőasztalon elcsúszna a papír. Lehet, 
hogy üresen marad a falban egy ablaknyílás, vagy a helyiségek között nincsenek falak. 
Ebben a házban is lehet lakni, de néhány dolog gondot okoz, mondjuk az ablak helyén 
kiszökik a meleg és többet kell fűteni. Más dolgok jobban mennek: például egy nagy 
helyiségben könnyebb összejönni a barátoknak, mint sok kis szobában. 
 



 
 
Marci elgondolkodott. Egy kis házikót képzelt maga elé. Rózsaszín virágos fala volt, 
mint a Liza ruhája, a tető két oldalán két szőke copf lobogott. A keskeny ablakszemek 
beolvadtak Liza mosolyába. Marci megpróbálta elképzelni, hogy valami nincs rendben a 
házzal, de nem sikerült. 
 
Aztán eszébe jutott, hogy Liza még mindig sokszor eltéveszti a számolást, pedig ő már 
rég tudja a számokat, még a százegyet is. Igen, biztos erre gondol Nagymama. És 
talán arra is, hogy Lizának nem elég egyszer mondani, hogy kész az ebéd. Néha az 
egész család őt győzködi, hogy hagyja abba a játékot és jöjjön végre enni. 
 
- Azt értem, hogy Lizának többször kell elmagyarázni a dolgokat. Időnként meg nem 
akarja azt csinálni, amit a többiek. De nekem sem megy minden elsőre. Ma is 
háromszor borult le a váram, mire sikerült megépítenem. 
- Igazad van, mindenkinek vannak gyenge pontjai. Nekem például vastag szemüveg 
kell a keresztrejtvényhez. De mindenkinek van erős oldala is. Nézd csak! 
Marci követte Nagymama tekintetét. Egy kétéves forma kislány elesett a homokozó 
szélénél. Liza a síró kislányhoz lépett, valamit mondott neki, majd lesöpörte a ruháját és 
átölelte. A kicsi meglepetésében abbahagyta a sírást és pár perc múlva már a mókás 
arcokon nevetett, amikkel Liza próbálta felvidítani. 
 
Marci még mindig nem volt benne biztos, hogy mindent megértett, amit Nagymama 
mondott, de abban biztos volt, hogy nagyszerű testvére van. 
 


