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2. melléklet
Felhasznált feladatok, segédanyagok

1. Melyik logó tetszik a legjobban az alábbiak közül? az üres négyzetbe tervezz te is egyet az általad 
kiválasztott város számára!

2. Mit gondolsz, melyik logó és melyik jelmondat tartozik az egyes városokhoz? indokold döntése-
det!

1) a határtalan város / The borderless city / stadt ohne grenzen
2) a négy elem városa / The city of four elements / stadt mit vier elementen
3) graznak mindent lehet! / graz darf alles!
4) kulturális város – a kultúrák városa / cultural city – city of cultures
5) az új európai világváros / Die neue europäische Metropole 

graz   1 2 3 4 5
Pécs   1 2 3 4 5
essen  1 2 3 4 5
sibiu /
nagyszeben 1 2 3 4 5
isztambul 1 2 3 4 5



44

Műterem

3. Párosítsd össze a városokat a hozzájuk tartozó 
országgal!

ausztria  Pécs
Magyarország  isztambul
törökország  essen
románia  graz
németország  nagyszeben (sibiu)

4. Jelöld be a vaktérképen az alábbi városokat! 
Mi a közös bennük?

Pécs 1, isztambul 2, graz 3, nagyszeben (sibiu) 
4, essen 5
nevezd meg az országok fővárosait!
Magyarország:  .................................................
törökország:  .................................................... 
ausztria:  ...........................................................
románia:  ..........................................................
németország:  ...................................................

5. a munkafolyamat önértékelése

1. Milyen volt együtt dolgozni?
2. Hogyan alakult a munkamegosztás?
3. Mi okozott nehézséget a közös munka so-

rán?
4. Hogyan értékelitek az elkészült munkáto-

kat?

6. kilépőkártya

kérlek, gondold át az alábbi kérdéseket, és vá-
laszolj rájuk!
1. Milyen új ismeretekre tettél szert az óra 
során?  ...................................................................
2. Melyik rész volt a legérdekesebb számodra?  
 ..............................................................................
3. Miért fontos, hogy tanuljunk az európai 
unióról és a hozzá kapcsolódó eseményekről? 
  ..............................................................................
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