Atlantiszi építımesterek (Sulyok Zsuzsa és Mandák Csaba)

Feladatleírás
Megjegyzés a tanár számára:
A foglalkozás elején az alábbi tartalmú információkat kell elmondani a tanulóknak, akik
ennek alapján lényegében önálló dolgozzák végig az órát. Fontos ezért, hogy mindent
pontosan megértsenek. Írásban nem kapják meg a feladatokat, de jegyzeteket készíthetnek.

A következı húsz percben csoportosan és önállóan fogtok dolgozni. Figyeljetek egymásra,
mert a feladat megoldásához a mindenkire szükség van! Elmesélek nektek egy történetet:
Az ókori Atlantisz szigetén az ottani vallás szerint a gyerekeket a Meto nevő istenség
védelmezte. Az atlantisziak hite szerint ı adta az embereknek a játékokat, így aztán a gyerekek
nagyon tisztelték és szerették Metót. Egyszer elhatározták, hogy obeliszket – téglatest alakú
emlékmővet – emelnek a tiszteletére. Az emlékmő maradványait régészek nemrégiben
megtalálták, de csak nagyon kevés részletét sikerült épségben kiásni. Így aztán csak azt
tudjuk, hogy az emlékmő építıkockaszerően egymásra rakott kövekbıl állt.
Szerencsére az ókorban minden nagyobb eseményrıl készítettek feljegyzéseket, amiket sikerült
megtalálni, ha töredékes állapotban is.
A ti feladatotok most az lesz, hogy csoportokban dolgozva próbáljátok meg kideríteni, hogyan
is épült fel a híres obeliszk.
A kérdés, amire végül válaszolnotok kell, a következı:
Az atlantiszi hét melyik napján készült el az emlékmő?
Az emlékmő építésérıl szóló leírás töredékei a borítékokban található kártyákon vannak.
Osszátok szét a lapokat a csoporton belül úgy, hogy mindenkinek azonos számú kártya
jusson!
A kártyákat nem szabad megmutatni egymásnak, de szóban mindenki elmondhatja, hogy mi
van a kártyájára írva!
Készíthettek jegyzeteket, de csak arra az egy lapra, amit minden csoport megkapott.
A feladattal akkor lesztek kész, ha a csoportban már mindenki ismeri a választ, és azt is el
tudjátok mondani, hogyan jutottatok erre az eredményre. Sorsolással fogjuk eldönteni, hogy
ki ismerteti majd a csoport megoldását. A beszélı használhatja a jegyzeteket, de a többiek
akkor már nem segíthetnek neki.
Húsz percet kaptok a feladat elvégzéséhez. Fogjatok hozzá a munkához! Amelyik csoport
elıbb elkészült, szóljon!
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