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KALANDOZÁS A TRAFF PARKBAN - INTERNETES HONLAP 
BEMUTATÓ  

 
Másképp – máshogyan!   

Olvasásfejlesztés új médiapedagógiai módszerekkel  
Integrációs foglalkozás 2-3. osztályosoknak 

 
Az integrációs foglalkozás hagyományos gyermekkönyvtári programsorozatunk. 

A résztvevő gyerekek a Dózsa Iskola és a Béke ligeti iskola alsós osztályaiból kerülnek 
ki. Színes könyvtári foglalkozásaink között szerepel dráma, báb, és kézműves 
foglalkozás is. Ez alkalommal egy más jellegű programmal vártuk a 2. és 3. osztályos 
tanulókat. Az internet világába hívtuk őket, egy olyan honlap segítségével, amivel 
játszva tanulhatnak. Az oktató laborunk jól felszerelt, az új technika (nagy kivetítő, 
projektoros vetítésmód) segítségével igyekeztünk változatossá tenni a számítógépes 
foglalkozásainkat. 

A téma előkészítéseként a gyerekek az internet hasznosságáról, és használatának 
káros következményeiről kaptak kérdéseket. Nagyon ügyesen és naprakészen mesélték 
el, hogy milyen jó a nagyival chatelni, vagy webkamerán „meglátogatni” rokonaikat, 
akik nagyon távol laknak. Elmondták azt is, hogy ízületi és szempanaszokat is okozhat a 
túlzott „gépezés”. Elámultunk a gyerekek tájékozottságán, és csak remélhettük, hogy 
tudunk újat mondani nekik. Hiába, ők már az internet korszak gyermekei!  

A foglalkozás az egyszervolt. hu honlapon kezdődött el. Ezt az oldalt sokan 
ismerték, és szívesen használják dal, vers vagy mese hallgatásra. A honlap szép, és nagy 
előnye az a fajta vidám játékosság, figurákkal teli mozgó virtuális játszótér, ami a mai 
gyereket leköti, és figyelmét megragadja. Itt található egy mesebeli paszulyszár levelén 
csücsülve a Traffpark. 
A kisautó figurára kattintva betöltődik a honlap(http://egyszervolt.hu/traff/) és máris a 
traffok csodálatos világában találjuk magunkat. Az oldal célja, hogy meséken és játékos 

feladatokon keresztül ismertesse 
meg a gyerekeket a közlekedési 
táblákkal, a szabályokkal. Nagy 
előnye, hogy azok a kisebbek is 
használhatják, akik nem tudnak 
olvasni, mert hanggal is elmondják a 
feladatokat.  
 A honlap közepén traffok, vagyis a 
főszereplő kisautók találhatók, akik 
a Traff parkban laknak.  

Továbblépve egy könyves-
polc mesekönyveiből válogathatunk, 
és ezeknek a történeteknek a 
segítségévek jobban megismerhetjük 

a traffok életét. A gyerekekkel Lambó, a sárga kisautó kalandját ismerhettük meg, aki 
nem tartotta be a közlekedési szabályt, és figyelmen kívül hagyta a STOP táblát. A 
következő könyvespolcon vidám feladatok várják a gyerekeket. A feladatok közül egyet 
lehet kipróbálni, mert a többi szolgáltatáshoz sms díjszabáshoz kötött regisztráció 
szükséges. 
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http://egyszervolt.hu/traff/
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A gyerekek nagyon élvezték a kirakó, különbségkereső, vagy az idejében fékezz játékot. 
A játék során a gyerekekkel saját traffot is készítettünk, amely 
lehetett vagány kinézetű sportautó, vagy szelíd bogárhátú. Az 
elkészült traffot elküldtük e-mail címükre, ott pedig kaptak 
egy rendszámot, amivel még egyedibb lehetett a kisautójuk.  

Egy térkép segítségével elvihették kis traffjukat a 
szervizbe, vagy a kocsimosóba, hiszen az autót karban is kell 
tartani. A játék során megismerkedhettek a fontosabb 

közlekedési táblákkal, és azokkal a szabályokkal, amelyekre oda kell figyelniük, ha 
részt akarnak venni a közlekedésben.  

A program befejezéseként a 100 Folk Celsius egyik ideillő számával: „Balra 
nézek, jobbra nézek” ismételtük át, mit kell tenni, ha át akarunk kelni az úttesten. A 
foglalkozás végén mindkét osztály kapott gyalog jogosítványt, ami bizonyítja, hogy 
ismerik a közlekedés világát. Jó hangulatban, és aktívan játszottuk végig a foglalkozást, 
és reméljük sok hasznos ismeretet adhattunk át a gyerekeknek. 
 

 
Tóth Renáta 

 
 
 




