
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   
 

1 

 

Pedagógus neve: Nagyné Veréb Ágnes 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 7 

Téma: „Mivel töltöd az idődet?” i 

Dátum: 2021. 01. 18. 

Kedves Lányok! 

A mai foglalkozás témája az időbeosztás. Sokan esnek abba a hibába, hogy a rossz időbeosztás, 

az elvégzendő tevékenységek nem megfelelő szervezése miatt nem tudják megvalósítani a 

feladataikat, határidőkből csúsznak ki, mondják: „semmire nincs idejük”. Különösen fontos a 

helyes időbeosztás, amikor egyszerre sok munka gyűlik össze, sok a tanulnivaló, valamilyen 

változás következik be a mindennapokban, de még biztosan lehetne folytatni a felsorolást. Most 

éppen ezek okán a mai feladat egy „időmérleg” készítése lesz.  

A feladat az, hogy mindenkinek egyfajta listát kell készítenie arról, amivel egy átlagos hét 

folyamán foglalkozik. Nem csak a tanulásról, hanem mindenről. Egyes feladategységek 

lehetséges megoldását példával is szemléltetem, hogy érthetőbb legyen számotokra, de 

természetesen más, saját megoldás is lehetséges, ami rátok van bízva. 

 

1. Gyűjtsd össze kulcsszavakban elfoglaltságaidat, 

tennivalóaidat! A szemléltetéshez, használhatsz képeket is.  

 
 

   

 (1. kép)1  

 

 

2. Különböző színekkel jelöld az egymáshoz kapcsolódó 

tevékenységeket! Ezek lehetnek pl. tanulás, munka, társasági élet, 

pihenés, szórakozás, stb. 

 

(2.kép2)3 

                                                           
11. kép: https://hu.pinterest.com/pin/496873771379660751/  
 
22. kép:  https://hu.pinterest.com/pin/488992472039891716/ 
 

https://hu.pinterest.com/pin/496873771379660751/
https://hu.pinterest.com/pin/488992472039891716/
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3. Egy másik lapon írd körökbe az előbbiekben meghatározott kategóriákat! A körök méretét 

ahhoz igazítsd, hogy mivel mennyi időt töltesz! 

 

 Példa: 

 

 

 

4. Válogasd külön azokat a tevékenységeket aszerint, hogy szereted csinálni, közömbös 

számodra, vagy nem szívesen csinálod (vagy: „jó”, „elmegy”, „muszáj megcsinálni”, 

„nem szeretem”). Te is kitalálhatsz másféle, neked tetsző elnevezéseket. Jelöld őket 

különböző módon! (színnel, szimbólummal, táblázatban, stb.) Hogy melyik színnek mi a 

jelentése, azt te határozod meg!   

5. Végül rajzolj egy kördiagramot! Ezen a körön jelöld, meg, hogy mennyi időt töltesz a 

fentebb felsorolt dolgokkal!  
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tik-tok/ 

facebook/insta/

stb. 
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tolás 
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Ha mindennel elkészültél nézd meg az elkészült munkádat és vond le a megfelelő 

következtetéseket! Elégedett vagy-e vagy sem? Mi lenne az amin tudnál változtatni? 

A kész munkákat a szokásos módon küldjétek el!  

Jó munkát kívánok mindenkinek! 

 

i Felhasznált irodalom: Deák Virág Szerk.: Váczi – Méhes – Fegyverneki: Tiéd a pálya! Neteducatio Kft. Budapest, 
2018 

                                                           


