
Számos ingyenes tananyag hozzáférhető, mely a magyarázatot segítheti, valamint a megértést 
könnyíti: (angolul)

https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rightsforeverychild.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/little_book_rights.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rights_leafl et.pdf

Színes katalógus, brosúra
Olló, ragasztó, színes fi lctollak, zsírkréták, nagy méretű papír, csomagolópapír
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A tanulók a foglalkozás végére:
- elolvassák a paragrafusokat együtt, egy-egy módszerrel;
- készítenek szórólapot.

Az eredeti anyag itt található angolul: https://www.unicef.org/rightsite/fi les/uncrcchilldfriendlylan-
guage.pdf

magyarul is több szervezet honlapján elérhető: 
https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/Gyerekjogi-plak%C3%A1t.pdf

azt mondja ki: 
“Jogai minden gyermeknek vannak. Ugyanolyan jogokkal rendelkezik minden gyermek. Ezek a 
jogok az ENSZ Gyermekjogi Kartájában férhetőek hozzá.”



1.Előkészület

- Töltse le a UNICEF oldaláról a következő anyagot/kat.

Számos ingyenes tananyag hozzáférhető, mely a magyarázatot segítheti, valamint a megértést 
könnyíti: (angolul)
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rightsforeverychild.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/little_book_rights.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rights_leafl et.pdf

Magyarul hasonló anyagok, a következő oldalon találhatóak:

https://unicef.hu/sajto/sajtokozlemenyek/25-eves-a-gyermekjogi-egyezmeny/
Gyerekjogok gyereknyelven oldalra kattintva wordben hozzáférhető!
további érdekes anyag: https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/Gyerekszemmel-a-
Gyermekjogi-egyezm%C3%A9ny.pdf

2. Olvassák el együtt a teljes Egyezményt Gyereknyelven. 
- Minden diák egy paragrafust olvasson! 
- A felolvasás után, minden egyes paragrafus után beszéljék meg miről szól az adott paragrafus. 
- A tanár magyarázza meg, ha nem értik a gyermekek, ha értik, beszéljék meg pár mondatban, 
egyértelműsítsék a jelentést.

3. Alkossanak csoportokat a gyermekek. 
- Minden csoport 4-5 fős legyen. 
- Válasszanak 1 paragrafust úgy, hogy megegyeznek közösen melyik legyen az. 
- Minden csoport a választott 1 paragrafusból készítsen posztert. 

A fenti angol oldalakon találnak példákat. pl:
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Child_Rights_Flyer_FINAL.pdf

Előkészületként hozzon a pedagógus régi magazinokat, színes katalógusokat, brosúrákat és 
kérje meg a gyerekeket is, hogy hozzanak otthonról hasonlókat. Kivághatják és használhatják a 
képeket illetve a szövegeket is a poszterekhez.

Ollóra, ragasztóra, színes fi lctollakra vagy zsírkrétára lesz szükség, illetve nagy méretű papírra, 
például csomagolópapírra.

4. Házi feladatként adja ki, hogy írjanak hasonló szabályokat, amelyeket követni tudnak, gyermeki 
jogokat. Ne másolják le az eredeti szabályokat, jogokat. Alkossanak újakat.

5. A következő órán beszéljék meg együtt a javaslatokat.

6. Csináljanak együtt egy osztálytermi szabályzatot a gyermeki jogok felhasználásával.

7. A tananyag lezárásaként rendezzen kiállítást a gyermekek posztereiből, melyre más osztályok 
tanulóit is meghívják. Rendezzenek tényleges kiállításmegnyitót, kérjék fel az igazgatót a kiállítás 
megnyitására.


