Kedves Diákok!
Indul a harmadik forduló a Comenius projektben: a téma a mindennapi élet és szórakozás. A feladat ugyanaz,
mint korábban: készítsetek interjút a nagyszüleitekkel (vagy kedves ismerősötökkel) arról, hogy milyenek
voltak a mindennapok, hogyan éltek a családok, milyen szórakozási lehetőségek voltak akkor, amikor ők
gyerekek, fiatalok voltak. Újdonság, hogy mivel igen tág a témakör, ezért egy szűkebb témát kell
kiválasztanotok és feldolgoznotok a legjobb tudásotok szerint, részletesen. A teljes témakört feldolgozni
iszonyúan sok lenne, ne vállaljátok túl magatokat!
Kérjétek el nagyszüleitektől, ismerőseitektől azokat a tárgyakat, fényképeket, régi újságokat, amelyek a
korabeli mindennapokról vagy szórakozási alkalmakról szólnak, azokhoz kapcsolódnak.
Ha elkészítetted a beszélgetést (kérdés-válasz formában), írd le, vagy gépeld le! A letisztázott változaton
szerepeljen neved (nevetek), osztályod, a nagyszülő (kedves idős ismerős) neve, és egy fotó róla, esetleg
rólatok. Ha tudod, csatold munkádhoz a tárgyi emlékekről készített fotókat is! Munkádat úgy is elkészítheted,
mintha egy újság lenne.
Projektedet legkésőbb május 14-ére küldd be!
Javasolt interjú kérdések témakörönként:
1
Milyen volt egy tipikus család?
Volt különbség városi és falusi család között? Ha igen, milyen, miért?
Milyen elvek alapján, mire nevelték a gyerekeket?
Milyen volt egy tipikus „jó gyerek” és milyen egy „rossz gyerek”?
2
Milyen volt a hétköznapi és a vasárnapi napirend a családban?
A szombati napirend hogyan változott az évek során?
Hogyan végezték, és hogyan osztották el a házimunkát?
Milyen eszközeik, gépeik voltak a munka megkönnyítésére?
Milyen eljárásokat, praktikákat alkalmaztak, melyek már nem használatosak manapság?
3
Mik voltak a tipikus ételek reggelire, ebédre, vacsorára hétköznap és ünnepnap?
Milyen zöldségeket, gyümölcsöket ettek?
Milyen növényeket termesztettek a szántóföldeken? És a kiskertben?
Mi volt kapható a boltokban és mi nem?
Mennyibe kerültek az alapvető élelmiszerek? És a tartós fogyasztási cikkek (pl. mosógép, TV, autó)?
4
Milyen ruhákat viseltek munkába/iskolába, templomba, színházba, moziba, táncmulatságba, sporthoz stb.?
Milyen anyagból készültek a ruhák, milyen szabással (pl. szoknya hossza, nadrágszár szélessége...)?
Milyen frizura, smink volt divatban?
Milyen kiegészítők voltak divatosak (pl. szemüvegkeret formája...)?
5
Milyenek voltak a tipikus lakások vidéken és a városban?
Milyen volt a lakások berendezése?
Milyen növényeket ültettek a kertekbe, az ablakba, szobanövénynek?
Milyen állatokat tartottak házi kedvencnek és haszonállatnak?

6
Mivel töltötték a szabadidejüket a gyerekek és mivel a felnőttek?
A szabadidő eltöltése mennyiben volt egyéni – családi – közösségi?
Mennyi pénzt szántak megélhetésre és mennyit szórakozásra (arányaiban, nem abszolút értékben)? De:
mennyi volt akkor pl. egy mozijegy – és mennyi ma?
Milyen szórakozóhelyeket látogattak?
Mennyire számított szórakozásnak a kultúra (múzeum, hangverseny, opera...)?
7
Milyen játékokat játszottak a gyerekek (mozgásos, táblás...)
Játszottak-e és mit a felnőttek?
Mennyit és miféle könyveket olvastak?
Milyen forrásokból jutottak információhoz?
8
Miféle műsorok voltak a rádióban/TV-ben/moziban/színházban gyerekeknek/felnőtteknek?
Kik voltak a hírességek/sztárok/celebek abban a korban?
Milyen zenét hallgattak? Milyen együtteseket/előadókat ismertek?
9
Milyen sportokat űztek, milyen keretek között (egyesületben? munkahelyen/iskolában? csak lenn a téren?)
Milyen sporteseményeket látogattak, milyen események közvetítéseit hallgatták/nézték?
Milyen sporteredményekre lehetünk büszkék ebből az időszakból?
10
Hogyan közlekedtek városon belül és vidékre?
Hová mentek nyaralni, milyen gyakran? Milyen volt a tipikus „szakszervezeti beutalós nyaralás”?
Utaztak-e külföldre? Hova? Milyen gyakran?
Milyen különleges, a korszakra jellemző utazási emlékük van?

