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TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: 

Intézményi szinten: A kompetencia alapú oktatás bevezetésének részeként, új innovatív módszer, 

mely alapos tervezőmunkát, folyamatos ellenőrzést, rendszeres értékelést igényel. Lehetőséget 

teremt az intézményen belüli kapcsolatok fejlesztéséhez, pedagógus-pedagógus, szülő-pedagógus, 

pedagógus-gyermek között. Nyílt oktatási forma, minél több szereplős annál jobb. 

A gyermek, szülő vonatkozásában a feladat nem egyszerűen egy probléma megoldása, vagy 

megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak, és összefüggésnek a feltárása.1. 

Kiindulópont a gyerekek érdeklődésén alapuló problémafelvetés. 

Lehetőséget teremt az együttműködésre, az egymástól tanulásra. A szülők és a szakértők 

közreműködnek a feladatmegoldásban. 

A tevékenység közvetlen célja: 

Az új ismeretek kapcsolódnak már ismert dolgokhoz. 

Ráépülnek meglévő ismeretekre, tapasztalatokra. 

Jelenségek a világ sokarcúságának, gazdagságának megismerése, elfogadása gyarapítja a gyerekek 

valóság iránti érzékét, lényeglátásukat. 

Lehetőséget teremt az együttműködésre, az egymástól tanulásra. 

Nem teremt versenyhelyzetet, mindenki ugyanolyan fontossággal bír a munka során. 

Összefüggő folyamat, melynek természetes velejárója a tanulás. 

Tantervi integráció. 

Pedagógus és gyerek együttműködnek, a pedagógus, mint szervező, tanácsadó vesz részt. 

Erősek és kommunikatívak a gyerekek közötti kapcsolatok. 

A kommunikációs képesség fejlődik, a verbális és nonverbális gyakorlatokkal. 

Viselkedési normák elsajátítása különleges helyzetekben, alkalmakkor. 

A tevékenység feladata: 

Felkészítés  A dzsungel könyve című musical megtekintéséhez. 

Kiállítás szervezése a készített munkákból. Záró produktuma  tánc megtanulása, bemutatása.  

A tevékenységben érintett korosztály: Első évfolyam 

A tevékenység időtartama: Háromhetet meghaladó. Kezdés március 25. , vége április 25., 15-20 óra. 

A tevékenység kapcsolódása a helyi programhoz, helyi tantervhez: 

Nevelési programunk legfőbb elve, újraéleszteni és megtartani mindazon értékeket, amelyek 

birtokában tanítványaink-szociális helyzetükre, világnézetükre, családi hátterükre való tekintet 

nélkül- képesek művelt, kulturált emberként helytállni. Pedagógiai Programunk elfogadott értékekre 

épül: 

- tolerancia és szolidaritás 

- szűkebb és tágabb környezet ismeret, szeretete, védelme 

- önfegyelem, másokra figyelés 

- szorgalom, türelem a munkában 

- törekvés széles körű műveltségre 

- vitakészség, kifejezőkészség fejlesztése 

- kíváncsiság, tudásvágy felkeltése 

Alapelveink közé tartozik például: 

- közösség szervezés 

- tehetséggondozás 

- világnézeti, erkölcsi nevelés 

- esztétikai nevelés 



- környezetvédelemre nevelés 

Cél a kulcskompetenciák fejlesztése. A tanulóknál az elősegítsük az egyéni képességek 

kibontakozását, tehetségük felismerése, fejlesztése, hátrányaik kompenzálása. 

Feladat: 

- anyanyelvi kommunikáció 

- matematikai kompetencia 

- természettudományos kompetencia 

- kezdeményező készség, vállalkozói kompetencia 

- esztétikai, művészeti tudatosság2. 

A tevékenység  kapcsolódása a kompetencia alapú programcsomaghoz: 

Szövegértés, szövegalkotás A, Alap I. nagymozgások, Alap Beszéd I.1.légző gyakorlatok, X.2.1.1 

Életjátékok II. Ünnepek I. rész 

Történetek gyerekekről gyerekeknek 

Szövegértés, szövegalkotás 1.-2. B, Természetismeret III.1. Az állatok, VI.5.” Állati eredmények” 

Szövegértés, szövegalkotás 1.-2. B Ének 1. ,4. versek ritmizálása, zene és történet 

Matematika B, Hosszúságmérés, „állati legek” 

Szociális, életvitel és környezeti kompetenciák: Barátaink az állatok 

Tevékenység módszerei: 

Összefüggő időkeretben, megtartva az órarendet, bizonyos órák adják hozzá az időt (mindennap 

legalább egy óra), illetve tanórán kívül, iskolaotthonban, délutáni foglalkozások keretében 

Tevékenység szervezeti keretei, javasolt helyszínei: 

- tanóra 

- iskolaotthon 

- iskolán kívül, könyvtár 

- színház 

Tevékenység eszközei:  

Minden, amit tanórán felhasználunk, a gyerekek gyűjtései, technika órán használt különböző 

anyagok. Bővebben lásd: óravázlatok. 

 



1. számú óravázlat: Magyar 
Időpontja:2010.március 25-én 

Célja A vadon élő és háziállatok összehasonlítása  
Szövegértés, szövegalkotás A 

Kommunikációs képességek fejlesztése verbális és nonverbális 

gyakorlatokkal. 

Szóbeli szövegalkotás fejlesztése 

Anyanyelv, beszéd, olvasás, szövegfeldolgozás 

Szókincsfejlesztés, szógyűjtés 

 

Feladata Élő természet: élőlények 

Az élő környezettel kapcsolatos ismeretek bővítése, rendszerezése, a 

gyerekek környezetében található állatok és, azon kívül, 

összehasonlítása. Természeti környezettel kapcsolatos pozitív érzelmi 

beállítódás erősítése. 

Állatok csoportosítása szókártyákkal, a megfigyelés, csoportosítás 

gyakorlása. 

 

Vázlata 1. Figyelem összpontosító feladat, memóriafejlesztés: 

Táblán képeket láthattok. Nézzétek meg! Majd letakarom. 

Emlékezetből gyűjtsetek össze minél több állatot! szóforgó 

2. Csoportosítási szempont felismerése: 

Hajtsátok le a fejeteket! 

A. Két csoportba rendezem a képeket! Mi lehet a 

csoportrendezés alapja? ( háziállat , vadállatok) 

3. Csoportalakítás: 

Válasszatok az alábbi állatok közül! Keressétek meg kivel 

tartoztok egy csoportba!(madarak, baromfiudvar, háziállatok, 

vadállatok) 

4. Szókártyák felragasztása a megfelelő helyre! 

tyúk, kutya, macska, liba, sertés, pulyka, oroszlán, medve, kígyó, 

tigris, oroszlán, párduc, szarvasmarha, csimpánz, orángután, 

arapapagáj, sakál 

vadonélő, háziállat 

Ellenőrzés: csoportforgó 

5. Az asztalotokon találtok rövid kis szövegeket! Válasszon 

mindenki egyet magának! Olvassátok el! Keressétek ki a 

megfelelő állatnevet hozzá! 

 Az óriáskígyófélék családjába tartozik. A dél-

amerikai esőerdő egyik legfélelmetesebb lakója, a 

Földön élő leghosszabb hüllőfaj. Hossza meghaladja a 9 

métert. 

 Az emberszabású majmok családjába tartozó, a 



fajok közül a legismertebb és a legokosabb. 

 A ragadozók rendjébe, a macska félék családjába 

tartozik. Leggyakoribb zsákmánya a bivaly és a szarvas. 

Éjszaka vadászik. 

 Sok fajnak nagy torokzacskója van, és hangos 

brekegéssel hívja a párját. 

 Nagyon lassan halad, horgas karmaival, fejjel 

lefelé kapaszkodik egy ágba, miközben levelet és 

gyümölcsöt rág. 

anakonda, csimpánz, tigris, levelibéka, lajhár 

Ellenőrzés közösen. 

 

 

 

Fejlesztési területek 

szintek 

Tanulási képességek (figyelem, emlékezet, gondolkodás, szóolvasásé és 

értelmezés), írott szöveg olvasása, megértése, szóbeli szövegalkotás. 

Megfigyelés, csoportosítás. Tájékozódás az élő és élettelen 

környezetben. Vizuális észlelés, funkcionális írás. Kulturált figyelő 

magatartás a beszélgetőtárs felé, önfegyelem. 

Módszerek/szervezési 

mód 

Egész osztály FOM, kooperatív csoport, szóforgó, csoportforgó, 

ablaktechnika 

Eszközök A/3. lapok, ragasztó, filctoll, színes ceruza, olló, képek, szókártyák 

Barangolás az állatvilágban-TTK Kiadó 

Az élővilág kisenciklopédiája - Park-Usborne Kiadó 

 

 

 

 

 

Várt eredmények A feladatok megoldása, portfoliók elkészítése, munkafegyelem 

megtartása, kommunikáció elősegítése 

 

 

 



2. számú óravázlat: Környezet 

Időpontja:2010.március 26. 

Célja Állatok csoportosítása különböző megfigyelési szempontok szerint 

Feladata Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, olvasás-írás 

eszközhasználata 

Vázlata 1.A gyerekek négy csoportban ülnek, minden csoport kap egy kép puzzle-t. 

A képekből kakas, macskát, lovat, tehenet tudnak kirakni. Ellenőrzés a táblára is 

felkerül a négy kép. A feladat megoldása után beszélgetnek a képeken 

látottakról. 

Spontán beszélgetés: 

Kinek vannak otthon állatai? 

Mit adsz enni a kedvenc háziállatodnak? 

Hol élnek ? 

2. Állatok élőhelye, testfelépítése, testrészei, mozgásuk: 

 A táblán 5 helyszínt láttok. Csoportosítsuk az állatokat a szerint, melyik 

hol lakhat? Helyszínek: istálló, ól, ketrec, tyúkól, pajta, állatok: ló, 

tehén, kakas, malac, kutya,  

 Nézzük meg az állatok testét! Milyen a külsejük, mi borítja a testüket? 

Tankönyv 17./2.  

 Hány lábuk van a képen látható álatoknak? Tankönyv 17./4. 

 Hogyan mozognak? Csoportonként válasszatok egy-egy állatot és 

mutassátok be a mozgását! 

3. Táplálkozás: Mit esznek a képen látható állatok? 

nyuszi, cica, veréb, tehén, egér, tyúk, pók, szúnyog, légy 

Kösd össze! Tankönyv 17./5. 

4.Utódok, kicsinyek gondozása: 

A kiosztott képeket csoportosítsd! 

Hogyan nevezzük a kicsinyeket? 

tenén-borjú, tyúk-csibe, ló-csikó, juh-bárány 

csoportmunka 

5.Mesélj a képekről! Tankönyv 18./7. FOM 

6.Milyen állatok élnek a dzsungelben? Mivel táplálkoznak? 

Milyen lehet az időjárás? 

7.Összegzés! 

Mivel foglalkoztunk a mai órán? 

Hol élnek a háziállatok? 

Mi boríthatja a testüket? 

Mit esznek? 

Hogy nevezzük kicsinyeiket? 

 

 

Fejlesztési 

területek 

A tanulási képességek: figyelem, emlékezet, vizuális memória, gondolkodás, 

írás, beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli kommunikáció, szóolvasás 



szintek értelmezéssel, szóbeli indoklás 

Módszerek FOM, önálló munka, páros munka, csoport munka 

Eszközök képek, szókártyák, Környezetismeret tankönyv II. 1. osztály, Nemzeti Kiadó, 

Dél- Ázsiai Indonéz szigetek állatvilága, Amazónia állatvilága, Állatok a Földön, 

Az amerikai nemzeti parkok állatvilága,--A világ állatai sorozat 

Várt 

eredmények 

Feladatok megoldása, ismeretszerzés, szókincsbővülés. 

Háziállatok, vadonélő állatok megismerése, csoportosítás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. számú óravázlat: Testnevelés 

Időpontja: 2010. március 29. 

Célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságának javítása, 

vesztiburális ingerlés, a vázizmok izomtónus szabályozásának segítése, kitámasztás 

erősítése, korai mozgásminták legyőzése. 

Feladata Mozgáskoordináció, testtudat, saját mozgás-érzékelés, egyensúlyérzékelés, 

tapintásérzékelés fejlesztése. 

Vázlata 1.Bemelegítő és előkészítő rész: 

   Trópusi esőerdő 

   Nagymozgások (fiatal medve, öreg medve, oroszlán) 

   Félperces fogó 

   Határozott formájú szabadgyakorlatok leírása: 

Kiinduló helyzet: Szögállás, csípőre tartás 

1. ütem: ugrás terpeszállásba, csípőre tartással 

2. ütem: ugrás szögállásba, csípőre tartással 

3. ütem: ugrás terpeszállásba, csípőre tartással 

4. ütem: ugrás szögállásba, csípőre tartással 

5.-6. ütem: szökdelés 2x bal haránt terpeszállásban csípőre tartással 

7.-8. ütem: szökdelés 2x lábtartás cserével 

Kiinduló helyzet: Terpeszállás, bal oldalsó középtartás 

1.-2. ütem: Karhúzás 2x hátra, kiinduló helyzetben 

3.-4. ütem: Kartartás cserével karhúzás 2x hátra 

5.-6. ütem: Bal kar magas tartásban, jobb kar mély tartásban, karhúzás 2x       hátra 

7.-8. ütem: kartartás cserével karhúzás 2x hátra 

Kiinduló helyzet: Terpeszállás, csípőre tartás 

1.-2. ütem: Törzshajlítás 2x a bal lábhoz boka érintéssel 

3.-4. ütem: Törzshajlítás a jobb lábhoz boka érintéssel 

5.-6. ütem: Törzsfordítás balra, csípőre tartással 2x 

7.-8. Törzsfordítás jobbra csípőre tartással 2x 

Kiinduló helyzet: Terpeszállás, csípőre tartás 

1.-2. ütem: Törzsdöntés előre 2x csípőre tartással 

3.-4. ütem: Törzshajlítás hátra 2x 

5.-6. ütem: Törzshajlítás 2x balra 

7.-8. ütem: Törzshajlítás 2x jobbra 

Kiinduló helyzet: Guggoló támasz, bal láb nyújtva oldalt 

1.-2. ütem: Rugózás 2x kiinduló helyzetben 

3.-4. ütem: Testsúly áthelyezés után rugózás 2x 

 

 

2.Főrész: 

6 csoportban utánzó járások 

 cserebogár 2x (háton fekvés, kézzel-lábbal kalimpálás) 

veréb 2x (szökdelés két lábon, félpályáig ) 

kiskutya félpályáig 2x (négykézláb mászás, lábak és kéz a talajon) 



nagykutya félpályáig 2x (ugyanaz, mint a kiskutya, csak nyújtott lábbal) 

nyúlugrás félpályáig 2x (ugyanaz, mint a kiskutya, csak ugrásokkal) 

sánta róka félpályáig 2x (ugyanaz, mint a kiskutya, csak jobb láb a magasban) 

medvejárás félpályáig vissza pókjárás 2x 

fókajárás félpályáig vissza rákjárás 2x 

3.Tornagyakorlatok: 

6 csoportban 

 négykézláb járás padon 

nyuszi ugrás padon 

gólyajárás padon 

terpesz nyuszi ugrás padon 

3.Levezetés: 

halászfogó 

4.Befejezés: 

Az óra értékelése, elpakolás 

 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Mozgás ritmikussága, az egyensúly megtartása a mozgásfolyamatok során. 

Mozgás folytonossága. 

Gyakorlatok időbeli eltolása. 

Spontán mozgásfejlődés segítése, hiányosságok felmérése, korrigálása. Horizontális 

síkban való mozgással kezdve a felegyenesedés folyamata egész a járásig. 

Módszerek, 

szervezési 

mód 

Páros munka, FOM, egyéni munka 

Eszközök  bóják, szivacs, padok 

Várt 

eredmények 

Nagymozgásoknál a mozgásfejlődés segítése, utánzójárásoknál helyes gyakorlat 

végrehajtás, utasítások követése, mozgáskoordináció erősödése 

 



4. óravázlat: Írás-íráshasználat 

Időpontja: március 30-án 

 

Célja Szóírás, az írott jelrendszer eszközszintű használata, különböző 

írástevékenységekben 

Feladata Vonalvezetés megfigyelése a betűk kapcsolása esetén. Írásképesség fejlesztése a 

betűk kapcsolásával, hosszabb-rövidebb szavak írásával. Önálló hibajavítás, 

önellenőrzés 

Vázlata 1.Trópusi esőerdő-figyelem koncentrációs játék 

2.Légzőgyakorlat, artikulációs gyakorlat 

Bővülő szósorok olvasása:  

medve 

barnamedve 

ijesztő barnamedve 

loncsos ijesztő barnamedve 

loncsos lompos ijesztő barnamedve 

kígyó 

sziszegő kígyó 

halkan sziszegő kígyó 

a fűben halkan sziszegő kígyó 

a magas fűben halkan sziszegő kígyó 

3.Részlet a musicalből. Nyitány. 

Milyen a hangulata a zenének? 

Kik lehetnek a szereplők? 

4.Csoport munka 

4 csoportban dolgoznak a gyerekek. Minden csoport kap 6 képet, amelyen a 

musicalben szereplő állatok vannak, hozzá 6 db hiányos szókártyát. 

f.k.t.  .á..u., k.s.ly., .e..e, .i..i., f.rk.s, .í.ó (fekete párduc, keselyű, medve, tigris, 

farkas, kígyó) 

Szótagoljuk el! Tegyük ABC sorrendbe! Másoljátok le a füzetetekbe! 

5.Az állatokhoz nevek rendelése. Előzetes ismeretek alapján. 

Maugli, Bagira, Balu, Sir kán, Ká, Csil, Akela 

Kisgyerek, párduc, medve, tigris, kígyó, keselyű, farkas 

Tegyük ABC rendbe a neveket! 

Másoljuk le azokat a nevek közül, amelyiknél a nagybetűt már tanultuk! 

Ellenőrzés csoportokban. 

 

Fejlesztési 

területek 

szintek 

Az íráshoz szükséges szokások alapozása, helyes testtartás, az írófelület és a szem 

távolsága, a kar támasztása az író felületen. Ceruza fogás ellenőrzése. 

Tájékozódó képesség fejlesztése az írófelületen, jobb és bal oldal, lap szélek, 

margó, első utolsó sorok. Vonalazás felismerésének biztonsága. 

Írástechnika fejlesztése, lendületesség, folyamatosság, olvashatóság, írástempó. 

Módszerek, 

szervezési mód 

FOM, kooperatív csoport munka, tárlatlátogatás, egyéni-páros ellenőrzés 



Eszközök szókártyák, papír A/4, A/3 ,filc, képek, ragasztó, CD,  

Várt eredmények Helyes légzéstechnika, szóemlékezet, betűrend felismerése, másolás, önellenőrzés  

Célok A magasság és mélység érzékelése, biztonságérzet kialakítása magasabb ponton. A  

A magasság és mélység érzékelése, biztonságérzet kialakítása  

magasabb ponton. 

karhajlító és vállöv izmai relatív erejének fejlesztése, a téri tájékozódó képesség 

fejlesztése. A tér és saját testhelyzetének érzékelése függésben. 

Feladatok Vándormászás függő állásból, hátsó függő állásból, feladatok bordásfalon, 

lajhármászás padon, gerendán 

Vázlat 1. Előkészítő rész:  

Félperces fogó 3 fogóval 

Nagymozgások: öreg medve, fiatal medve, oroszlán 

2.Főrész: 

 Mászás bordásfalon fel-le és oldalirányba. 

Ugyanez hátsó függőállásból. 

Függő állásban térd, láb, sarokemelés, biciklizés hátsó függésben, páros térd 

emelés. 

Lajhármászás padon, gerendán. 

Kötélen függeszkedés kulcsolt fogással. 

3.Levezető rész: 

Elefánt fogó 

4.Befejező rész: 

Értékelés, elpakolás 

Fejlesztési 

területek 

szintek 

Egyensúlyérzék, harmonikus mozgás, váll-karizom erősítése, egymással való 

kommunikáció fejlesztése, versenyhelyzetek helyes kezelése, helyes 

eszközhasználat. 

Módszerek, 

szervezési 

mód 

FOM, egyéni, csapat 

Eszközök kötél, pad, gerenda, bordásfal 

Várt 

eredmények 

Egyensúlyérzék, harmonikus mozgás, váll-és karizom erősítése, helyes 

eszközhasználat. Egymással való kommunikáció fejlesztése, versenyhelyzetek 

helyes kezelése. 

 



6. számú óravázlat: Matematika 

Időpontja:2010. április 1-én 

Célja Összehasonlító mérés, tapasztalatszerzés mennyiségi tulajdonságokról, 

tudatos észlelés, megfigyelés. 

Feladata Tapasztalatszerzés mennyiségi tulajdonságokról, a megfigyelt tulajdonságok 

megnevezése, összehasonlítása. A megismerési képességek fejlesztése: 

megfigyelés, összehasonlítás, becslés, mérés. 

Vázlata 1.Gyorsolvasás: 

Állatok nevének felmutatása után, mindenki emelje fel azt a számot, ahány 

lába van az állatnak. 

csiga (0), giliszta (0), csimpánz (4), zsiráf (4), katicabogár (6), óriáskígyó (0), 

oroszlán (4), hangya (6), teknős (4), pók (8), delfin (0), gorilla (4), aranyhal 

(0), fülemüle (2), gólya (2), gyík (4), 

2.Itt a fejem itt van, ni… mondóka megtanulása, eljátszása 

Itt a fejem, itt van, ni! 

Tessék csak jól figyelni! 

Ez a fejem, ez a szám, 

Ez pedig az orrocskám! 

Két oldalon két karom, 

Forgatom, ha akarom! 

Két lábamon megállok, 

Járok, járok, ugrálok! 

3.Az új tartalom feldolgozása: 

A táblán különböző állatok képeit látjátok. 

Melyiket ismeritek? Soroljuk fel a neveiket! 

farkas, béka, kenguru, delfin, elefánt, csiga, harkály, légy, tigris, bolha 

Válogassuk ki azokat, amelyek ugranak! 

Megmutatom nektek, hogy ezek az állatok mekkorát tudnak ugrani: 

bolha-60 cm 

béka-1m50cm 

kenguru-2m40cm 

farkas-3m60cm 

tigris-4m60cm 

A tanító szigetelő szalaggal csíkokat ragaszt fel a teremben a padlóra a fent 

leírt távolságoknak megfelelően, a rajt helyét is kijelölve. A csíkokat 

megjelöli az állatok nevével, vagy képével. 

Most próbáljuk meg, vajon Ti mekkorát tudtok ugrani! 

Először becsüljétek meg melyik állat ugrását fogja megközelíteni a ti 

ugrásotok hossza! 

A gyerekek sorban állnak a rajtvonalnál, majd egyenként ugranak.  



Minden ugrásnál bemondják, hogy melyik állat ugrását sikerült a legjobban 

megközelíteni. A táblázatban jelölik a neveket. 

 

A tanító előre megrajzolta a táblán a táblázatot. 

Ugrások nagysága 

Nevek bolha béka kenguru farkas tigris 

      

      

      
 

 4. A feladat végrehajtása után nyitott mondatokat szerkesztünk az állatok 

képével, a megfelelő nyitott mondat alá írják a nevüket krétával. 

bolha <………. kenguru 

…………>bolha 

tigris>…………>béka 

5. Összegzés, értékelés. 

Gondoljátok végig, milyen pontosan sikerült végrehajtani a feladatokat! 

Melyik feladatot találtátok a legérdekesebbnek? 

 

 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Beszédkészség, figyelemkoncentráció, szóolvasás, megfigyelés, válogatás, 

szerialitás, összehasonlítás, becslés, képi információ értelmezése, 

gondolkodás,  

Módszerek, 

szervezési 

mód. 

FOM, egyéni munka, bemutatás, szemléltetés, megbeszélés, magyarázat, 

összehasonlítás 

Eszközök Szókártyák, képek, szigetelő szalag, csomagoló papír, író eszközök 

Várt 

eredmények 

Mérhető tulajdonságokról való tapasztalatszerzés, mérések gyakorlása 

alkalmi mértékegységekkel, összehasonlítások végzése, tapasztalatszerzés 

mennyiségi tulajdonságokról, rendszerezés 

 



7. számú óravázlat: 

Időpontja: 2010.április 7.-délutáni kézműves foglalkozás 

Célja Különböző eszközök, tárgyak készítése, amelyek kapcsolódnak a projekthez, 

és a gyerekek életkorának megfelelő. A munka során a gyerekek látásmódja 

átalakul, vizuális emlékezőképességük, kreativitásuk magasabb szintre jut. A 

csoport tagjainak érdeke, hogy valamit megtanuljanak, a tanulás közben 

kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességük fejlődik. 

Feladata A feladatokhoz önálló technika, anyag és eszközválasztás, idő terv készítése, 

különböző eszközök, anyagok, technikák önálló használata. 

Vázlata 1. A készíthető tárgyak bemutatása. 

2. Szükséges eszközök kikészítése. 

3. Eszköz és anyagválasztás. 

4. Időterv készítése. 

Választható tárgyak: 

lándzsa, bozótvágó-szürke és barna kartonból 

fűszoknya-zöld krepp papírból, spárgából 

legyező- zöld kartonból 

vízhordó vödör-kartonból 

gyöngyékszer-gyöngyökből 

Mindenki szabadon választja meg a tevékenységet, és abba a csoportba 

megy. Lehetőség van több tárgy készítésére is. 

5. A munkamenet megbeszélése csoportokban. 

 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Különböző anyagok, technikák alkalmazása, kommunikációs-és 

együttműködő képesség fejlesztése. 

Módszerek, 

tevékenység 

formák 

Előre elkészített mintadarabok alapján, kis csoportokban, közös 

megbeszélés a csoport tagjaival, közösen megismerkednek a munka 

menetével, eszközeivel 

Eszközök, 

munkaformák 

kartonok, ragasztó, olló, gyöngyök, gyöngyfűző fonal, lyukasztó, tűzőgép, 

festék, ecset, krepp papír, spárga,  

Várható 

eredmények 

A várható eredmények mérése előre megtervezett ellenőrző munkák 

alkalmazásával, valamint tervezési feladatok és tárgyalkotási 

munkamenetek és produktumok készítésével valósul meg. 

 

 



8. számú óravázlat: 

Időpontja:2010.április 8.-Könyvtári óra 

Célja Könyvtárhasználat, könyvtár ismeret 

Helyes viselkedési formák, kulturált olvasóvá nevelés kezdete. 

Feladata Kölcsönzés módjának megismerése. 

Könyvtárban való tájékozódás megismerése. 

Segítségkérés megtanulása. 

Vázlata 1. Általános ismeretszerzés. 

2. Könyvek rendje, mit hol találunk. 

3. Témával kapcsolatos könyvek keresése. 

A világ legcsodálatosabb állatai 

A világ legcsodálatosabb titkai 

A dzsungel állatai 

Díszmadarak, Trópusi orchideák, Különös növények- Búvár zsebkönyvek 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Könyvtári ismeretek bővítése. Az új ismeretek kapcsolódnak a már 

meglévő tapasztalatokra, az iskolán kívüli tevékenység tovább erősíti a 

tanulás hatékonyságát. 

Módszerek, 

szervezési 

mód 

csoportos látogatás, egyéni munka,külső munkatárs bevonása 

Eszközök Könyvek, jelölő kártyák, helyszín 

Várt 

eredmények 

Könyvtár használatának megtanulása, helyes viselkedési formák 

kialakítása, megtartása. Kölcsönzés rendjének megismerése. Érdeklődés 

felkeltése, további gyűjtőmunkára ösztönzés. 

 



9. számú óravázlat: Rajz 

Időpontja: 2010. április 9-én 

Célja Formaérzék kialakítása, a formáknak a mozgás és a belső átélés segítségével 

történő tudatosítása, a tanulást segítő képességek: figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, térbeli tájékozódás és a saját test-érzékelés biztonságának 

kialakítása. 

Feladat Kulturált figyelő magatartás munkavégzés közben. Figyelem a társ felé. Finom 

mozgások fejlesztése. Gyurma figurák készítése a dzsungel állatairól. 

Vázlata 1. Beszélgetés a projektről. 

2. Könyvek megtekintése, ráhangolódás. 

3. Estközök kiválasztása, előkészítése. 

4. A megvalósítani kívánt munka eltervezése. 

5. A tervezés megvalósítása. 

6.A munkák megtekintése, élmények megbeszélése. 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

A feladatokhoz önálló technika- anyag és eszközválasztás. A kiválasztott 

anyagok, eszközök önálló használata. Megfigyelő képesség, finommotorika 

fejlesztése. 

Módszerek, 

tevékenységi 

formák 

FOM, egyéni 

Eszközök Több színű gyurma, rajztábla, könyvek, Barangolás az állatvilágban-Tóth 

Könyvkereskedés és Kiadó, Állatok a Földön- Alexandra Kiadó, Amazónia 

állatvilága-  A világ állatai sorozat 

Várt 

eredmények 

A munkafolyamatok végig vitele, produktum elkészítése, közös megbeszélés, 

konszenzus kialakítása. 



10. számú óravázlat: Ének 

Időpontja: 2010.április 12-én 

Célja Esztétikai élményszerzés zenemű meghallgatásán keresztül, zene és tartalom 

összekapcsolása, kifejezése. Ritmusos tevékenységek. Különböző 

hangszereken ritmusjátékok. 

Feladata A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában 

fejlessze a kisgyermekben a kitartás képességét. Előmozdítsa érzelem 

világának fejlődését. Társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, szociális 

kompetencia fejlesztése. Alkotó fantázia fejlesztése. 

Vázlata 1. Keressetek egy párt magatoknak, írjatok egymás hátára különböző betűket, 

és találjátok ki, hogy milyen betűt írt a társatok a hátatokra! Kis nyomtatott 

betűket használjatok! 

2. Légző gyakorlat: 

Részlet a műből: 

Se szava, se beszéde 

se nyoma, se személye 

se neve, se ruhája 

a vadon adománya 

 

Se baja, se szakálla 

Se híve, se barátja 

se baja, se reménye 

a falu nyereménye 

 

Aki a csapaté lett 

várja a csapatélet 

joga a közös ösvény 

e helyen ez a törvény 

 

Hé, fiú a törzs befogad 

tiéd a szabad élet 

Soha ne félj, amíg a törzs fia vagy 

farkasok foga véd meg. 

 

Egy versszak egy levegővel a cél. Kezdetben a feladat megoldástól függően 

szakaszoljuk a szöveget. Itt csak a szövegmondásra koncentrálunk. 

3. Ritmusvisszhang játék. 

Tapsolom a ritmust, tapsold vissza! 

4.Bújj, bújj medve… daltanulás hallás után. 

Bújj, bújj medve 



gyere ki a gyepre, 

ha kijöttél szép csendesen,  

hogy a vadász meg ne lessen, 

bújj medve, gyere ki a gyepre. 

szó, mi, szó, mi, szó, szó, szó, lá, szó, mi 

szó, szó, szó, lá, szó, fá, mi, ré, 

szó, szó, szó, lá, szó, fá, mi, ré 

szó, mi, szó, mi, szó, szó, szó, lá, szó, mi 

5. Dalbújtatás 

El kezdjük énekelni hangosan, ha jelzek, mindenki magában folytatja, ha 

ismételten jelzek, folytassátok hangosan! 

6.Zenehallgatás, különböző hangszerekkel ritmuskíséret. 

Részlet a musicalből, nyitány,  

 

 

 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Anyanyelvi kommunikáció, beszédfejlesztés, légzéstechnika, taktilis érzékelés. 

Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejező képesség fejlesztése. Alap készségek 

ritmus, tempó. Mozgások és a ritmus összekapcsolása. 

Módszerek, 

szervezési 

mód 

FOM, egyéni, páros munka, 

Eszközök Különböző zajkeltő eszközök, hangszerek, triambulum, kisdob, csörgő dob, 

xilofon, csörgő 

 

Várt 

eredmények 

Zenei tapasztalatok gyűjtése, élmények kifejezése nyelvi formában is. 

A beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli kommunikáció fejlesztése, beszéd 

érthetősége. Érdeklődés felkeltése a zenemű iránt. Hangképzés, levegővel 

való gazdálkodás helyessége. Érzelmi reakciók, ezek kifejezése, 

véleményalkotás. 

 

 

 



11. számú óravázlat:Technika 

Időpontja:2010. április 13-án 

Célja Álarcok készítése, a dzsungelben élő állatok megjelenítése 

Feladata A vizuális kultúra fejlesztése, megismerő, befogadó és kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

Vázlata 1. Milyen állatokkal ismerkedtünk meg az elmúlt időszakban? 

Soroljatok fel néhányat közülük! 

Melyiknek, milyen tulajdonságát jegyezted meg? 

2. A mai órán a dzsungelben élő állatok arca mögé bújunk! 

Különböző állatok maszkját hoztam nektek. 

Válasszátok ki, melyik állat álarca mögé szeretnétek rejtőzni! 

Választásotokat indokoljátok! 

majom, jaguár, oroszlán, pávián, medve, tigris 

3.A munkadarabokat saját elképzelés szerint készítsétek el, de tartsátok szem 

előtt, hogy a kiválasztott állat milyen a valóságban! Az itt található 

könyvekben meg is nézhetitek. 

Hoztam nektek könyveket, melyek segíthetnek a feladatmegoldásban. 

4.Eszközök kiválasztása, előkészítése. 

5.Festés, nyírás, ragasztás. 

6.Az elkészült munkák bemutatása, értékelése 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

A manuális készség fejlesztése, a tervezés során a problémafelismerő-,az 

elemző- és a problémamegoldó képességek fejlesztése. Az anyagok 

gazdaságos, takarékos felhasználása. Saját és társak munkájának értékelése. 

Esztétikai-művészeti tudatosság: tudja elképzeléseit a munkadarabokban 

esztétikusan kifejezni.  

Módszerek, 

szervezési 

mód 

FOM, egyéni 

megbeszélés, magyarázat, bemutatás 

Estközök álarcok, tempera, ecset, ragasztó, hurkapálcika, Gyermek Enciklopédia: A 

vadállatok-Editions Atlas, Az esőerdő-Mi micsoda sorozat, Tesskoff és Babilon 

kiadó 

Várt 

eredmények 

Kommunikációs-és együttműködő képességek fejlődnek, figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, belső kép, fantázia és szókincs fejlődik. A sikeresen megoldott 

feladat élménye és a produktum létrehozása. 

 



12. számú óravázlat: Magyar 

Időpontja:2010. április 14-én 

Célja Az állatgondozás témakörét ismertető szövegek információ tartalmának 

megértése, tovább gondolása, alkalmazása. 

Háziállatok, házi kedvencek gondozásával kapcsolatos ismeretek bővítése. 

Feladata Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése. A megismerési képességek 

különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási 

képességek fejlesztése. Aktív és passzív szókincs fejlesztése. 

Tapasztalatok, élmények felidézése, rendszerezése. 

Vázlata 1. Beszélgető kör: 

Kinek milyen állata van otthon? 

Van-e kedvenced az állatok között? 

Hogyan nevezzük az otthon kedvtelésből tartott állatokat? 

hogyan gondozzátok? 

2. Szólánc állatnevekkel. 

Mondj egy állatnevet! A melletted ülő ismételje meg és tegyen hozzá egy 

másikat, és így tovább! 

3. Készítsetek interjút! 

Keressetek párt magatoknak és kérdezzétek meg őket! 

Milyen háziállatod van? 

Ha nincs, milyet szeretnél, hogy lenne? 

Ha az ablakod alatt nyávogna egy kis cica, akkor mit tennél? 

Képzeld el, hogy barátod elutazik, és arra kér, hogy vigyázz a két kígyójára! 

Mit mondanál neki? 

4.Tudd meg, ki az-játék! 

Járjatok körbe, és keressetek minden kérdéshez legalább egy nevet! 

Tudd meg, ki az, aki felnőtt korában szívesen foglakozna állatokkal! 

Tudd meg, ki az, akinek van állatos kép a szobája falán! 

Tudd meg, ki az, aki olvasott már olyan könyvet, amelynek egy állat volt a 

főszereplője! 

Tudd meg, ki az, aki járt már állatkertben! 

Tudd meg, ki az, aki ült már lovon! 

Tudd meg kinek van otthon hörcsöge! 

Tudd meg kinek van otthon kutyája! 

Tudd meg kinek van otthon kutyája! 

Tudd meg kinek van otthon hala! 

Tudd meg kinek van otthon papagája! 

Tudd meg, ki az, aki szereti a kígyókat! 

Tudd meg, ki az, aki szereti a pókokat! 

Tudd meg, ki az, aki szereti a békákat! 



A gyerekek egy-egy feladatot kapnak, mindegyik mondatból kettő van. 

5. A kapott információk rendszerezése, kiértékelése. 

Hasznos volt-e számodra a mai óra? 

 

Tudtál-e meg olyan információt a társadról, amit eddig nem ismertél? 

Kiről tudtál meg a legtöbbet? 

Kiről tudtad meg a legérdekesebb dolgot? 

Ki adta a legizgalmasabb választ a feltett kérdéseidre? 

 

 

 

 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Nem verbális kommunikációs képességek, metagoknitív képességek, beszéd, 

beszédértés, beszédbátorság. Kommunikáció és együttműködési képességek 

fejlesztése, memória, aktív és passzív szókincs fejlesztése. Kulturált 

magatartási formák kialakítása, megtartása, kérdezés-válaszadás megfelelő 

alkalmazása. 

Módszerek 

szervezési 

mód 

FOM, egyéni és páros munka, beszélgető kör, interjú,  

Eszközök Előre elkészített feladatlapokon a kérdések és a Tudd meg ki- játék mondatai. 

Várt 

eredmények 

A tanórai kereteknél oldottabb légkör kialakulása, a társak megismerése, a 

gyűjtött információk rendszerezése, kommunikációs és együttműködési 

képességek fejlődése, kulturált magatartásformák kialakítása, megtartása, 

memória, szókincs fejlődése. 

 

 



13. számú óravázlat: Magyar 

Időpontja:2010. április 15-én 

Célja Az állatgondozás témakörét ismertető szövegek információtartalmának 

megértése, továbbgondolása, alkalmazása. 

Háziállatok házi kedvencek gondozásával kapcsolatos ismeretek bővítése. 

Feladata Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése, a megismerési képességek 

különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási 

képességekre. Aktív és passzív szókincs bővítése. 

Vázlata 1. Csoportalakítás, homogén csoportok létrehozása. 

2. Olvasógyakorlat: 

A feladatlapokon szavakat találtok! Olvassátok el! –szóforgó 

Beszéljétek meg csoporton belül, hogy ismeritek a szó jelentését, hallottátok 

már, de nem pontosan tudjátok mit jelent, nem ismeritek egyáltalán. 

Ha, ismeritek, használjátok a pipát! 

Ha hallottátok már, akkor egy pipát írjatok és húzzátok át egy vonallal! 

Ha teljesen ismeretlen, húzzatok egy kis vízszintes vonalat a szóhoz! 

hullámos papagáj 

kis jószág 

legjobb lakoma 

kezedben tartott eleség 

ujjadon ülő madár 

hirtelen mozdulatok 

ügyesebb hímek 

nagyobb esély 

némasági fogadalom 

Idő kitöltő feladat: 

Olvassátok el a szavakat úgy, hogy csak a magánhangzókat mondjátok ki! 

A feladat megbeszélése közösen. 

3. Szövegfeldolgozás: 

Két fajta szöveg a differenciáláshoz. 



A hullámos papagáj 

A hullámos papagáj virgonc kis jószág. Legalább 30-40 centiméteres kalitkát rendezz be neki! 

A papagáj fán szeret üldögélni, ezért egy faágat is tegyél a kalitkába. Szeret játszani! Tegyél a 

kalitkába tükröt, csengőt! 

Mindig legyen a kalitkájában friss víz. Legjobb lakoma a madárnak a sárgarépa, gyümölcs, 

saláta. 

Először a kalitka mellet beszélj hozzá! Nagy eredmény, ha a kezedben tartott eleségért 

odajön. 

Aztán a kezedet tedd óvatosan a kalitkába!Az ujjadon ülő madarat óvatosan emeld ki a 

kalitkából!Óvakodj a hirtelen mozdulatoktól!Tanítsd meg beszélni!Minél fiatalabb, annál 

nagyobb az esély, hogy megtanul. 

A hullámos papagáj 

A hullámos papagáj virgonc kis jószág. Legalább 30-40 centiméteres kalitkát 

rendezz be neki. 

A papagáj fán szeret üldögélni, ezért egy faágat is tegyél a kalitkába! Szeret 

játszani! Tegyél a kalitkába tükröt, csengőt. 

Mindig legyen a kalitkájában friss víz. Legjobb lakoma a madárnak a sárgarépa, 

gyümölcs, saláta. 

Olvassátok el a szöveget! – szóforgó. A lassabban haladó gyerekek a rövidebb, a 

gyorsabban haladók a hosszabb szöveget kapják meg. 

4. Összekuszált történet! 

A tanulók megkapják a szöveget, mondatokra bontva, összekeverve. 

Állítsátok sorrendbe az olvasottak alapján a mondatokat! 

5. A helyes sorrend egyeztetése után felragasztják a mondatokat egy lapra, de 

csak miután felolvasták azt. 

6. Összegzés: 

Kapnak a gyerekek egy lapot, amelyen középen szerepel a hullámos papagáj 

kifejezés. A négy részre osztott lapon, szóforgó technikával, gyűjtsenek minél 

több szót arról, amit megtudtak új ismeretet. 

 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Szóbeli szövegalkotás fejlesztése, írás, íráshasználat. 

A verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése. 

Szövegösszefüggések felismerése. 

Tapasztalatok, élmények kifejezése, nyelvi formában. 

Az olvasottak értelmezése, rész-egész viszonya. 

Módszerek 

szervezési 

Kooperatív csoport munka, szóforgó, ablaktechnika, csoportforgó, 



mód szómagyarázat, differenciálás 

Eszközök szókártyák, A/4-es lapok, színes, ragasztó, kinyomtatott feladatlapok, szöveg 

Várt 

eredmény

ek 

Az olvasottak értelmezése, lényeges információk kiemelése, 

szövegösszefüggések felismerése, szókincsbővülés, ismeretszerzés 



14. számú óravázlat: Rajz 

Időpontja:2010.04.16-án 

Célja Az esőerdő vidékén élő népek lakhelye, betekintés életvitelükbe, a kunyhó 

megtervezése. Távol élő népek kultúrájának, szokásainak megismerése. 

Feladata A kunyhókészítés megtervezése, ötletroham, a gyerekek bevonása a tervező 

munkába. 

Vázlata 1. Dzsungel kunyhókról képek nézegetése 

2. Mindanao-fára épült kunyhó 

     Brazíliai pálmakunyhó 

3.  Puzzle kirakása. A két kunyhó képe összedarabolva, összekeverve. A      

     feladat különválogatni és kirakni. 

4. A kunyhó tervének elkészítése, lerajzolása. 

5. Portfolió elkészítése, munkák bemutatása, ötletek megbeszélése. 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőképesség. Képzelőerő, 

együttműködő képesség, tanulási képesség, megfigyelő képesség, vizuális 

memória fejlesztése. Ismeretszerzés, vizuális jelenségekkel kapcsolatos 

szókincs gyarapítása.  

Módszerek, 

szervezési 

mód 

FOM, csoportmunka, egyéni munka 

Eszközök Képek az internetről 

Urai Erika-Boglár Lajos: Hogyan laknak?- Móra Könyvkiadó, 1979 

rajzeszközök, puzzle képek, csomagoló papír, ragasztó 

Várt 

eredmények 

A tervező munka során a tanulók bevonása, az egyéni ötletek meghallgatása,  

felkészülés a feladat sikeres megoldására, együttműködő képesség fejlődése, 

a gyerekek sikerélményhez juttatása. 

 



15. számú óravázlat: Matematika 

Időpontja:2010. április 19-én 

Célja Mérés alkalmi mértékegységekkel, mérés szabványmértékegységekkel, 

tapasztalatgyűjtés mértani síkidomokról 

Feladata A kunyhó megfigyelése, milyen mértani síkidomokból áll? A választott 

mértékegység és a mért eredmény összevetése. Tapasztalatgyűjtés arról, ha 

nem egységes mértékegységeket választunk, akkor a mérési eredményeink 

különbözőek lesznek. Méréshez mértékegység választása, pontos mérés, 

átváltások. 

Vázlata 1. A kunyhó alakjának megfigyelése. 

Milyen mértani síkidomokból áll? Figyeljétek meg és válasszátok ki a logikai 

készletetekből! 

2. Számoljuk meg hány oldala és hány szöge van! 

3. Mérjük le körbe a hosszát! Lépéssel, lábfej hosszúsággal, arasszal. 

 Figyeljük meg a mért eredményeket! Hasonlítsuk össze mikor volt több az       

 eredmény? 

Összehasonlítások végzése, a tanulók egymás választott mértékegységeit 

hasonlítják össze, tapasztalatokat gyűjtenek arról, hogy ha kisebb a 

mértékegység nagyobb a mért eredmény, illetve fordítva, ha nagyobb a 

mértékegység, kisebb a mért eredmény. 

4. A kiválasztott logikai lapok lerajzolása, megnevezése.  

Válasszuk ki a logikai készletből azokat a síkidomokat, amelyekkel 

találkoztunk a kunyhó vizsgálata során! 

Téglalap, négyzet, háromszög. 

5. A szabvány mértékegységekkel mért eredmények lejegyzése. 

szélessége, magassága, hosszúsága 

Tapasztalatszerzés arról, ha kisebb mértékegységet választunk, akkor 

pontosabb mérési eredményt kapunk. 

6. Összegzés, tapasztalatok megbeszélése. 

 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Az ember és természet- természettudományos megismerés, tájékozódás az 

élettelen természetről, megismerési módszerek a mérés, a mérhető 

tulajdonságok megfigyelése, egyszerű mennyiségek becsült összehasonlítása, 

összemérés. A megismerési képességek fejlesztése: megfigyelés, 

összehasonlítás, becslés, mérés, rendszerezés. 

Módszerek, 

szervezési 

mód 

Egész osztály, FOM, megfigyelés, megtapasztalás, szemléltetés, egyéni és 

páros munka 

Eszközök a kunyhó „váza”, méterrúd, narancssárga színes rudak, centiméter, logikai 

készlet, íróeszköz, füzet 



Várt 

eredmények 

Tapasztalat gyűjtése arról, ha különböző mértékegységet használunk, a mérési eredményeink 

különbözőek lesznek. szabvány mértékegységek használatakor minél kisebb mértékegységet 

használunk, annál pontosabb eredményt kapunk. Mértani tapasztalatszerzés a síkidomok 

tulajdonságairól. 

 

16. számú óravázlat: Délutáni foglalkozás 

Időpontja:2010. április 20-án 

Célja A projekt  záró produktumának elkészítése, kiállítás megszervezése, a záró 

műsorszám gyakorlása. 

  

Feladata A dzsungel kunyhó elkészítése, a projekt során született munkák, portfoliók 

összerendezése, a musicalből választott részletre tánc gyakorlása. A szülők 

bevonása. 

Vázlata 1. A tervek alapján megvalósítás. A gyerekek ötleteinek felhasználásával, a 

szülőkkel közösen, a kunyhót körbe bevontuk zöld anyaggal, a gyerekek zöld 

krepp papír csíkokat tűzdeltek az anyagra, nagy lapulevelekkel vonták körbe 

és a tetejét is ezzel fedték be. 

2.Az elkészült munkák rendszererezése, kiválogatása. 

3. A nyitány és zenéjére a vadászok dalára megtanult koreográfia gyakorlása. 

A lányok a nyitány zenéjére, saját maguk által készített jelmezben 

(fűszoknyában), adják elő a táncot. A fiúk a vadászok dalára táncolnak, ők is 

használják az általuk készített eszközt, a dárdát. 

Fejlesztési 

területek 

szintek 

kommunikációs, együttműködési képesség, esztétikai nevelés, vitakultúra 

fejlesztése, alkotás öröme.  

Módszerek, 

szervezési 

mód 

Közösen a szülők bevonásával, a gyerekekkel együttműködve. 

Eszközök Kunyhóalap, anyag, krepp papír, gombos tű, lapú levél. 

Várt 

eredmények 

Az iskola és a szülők kapcsolatának erősítése, a közös gondolkodás, 

feladatmegoldás motiválja a gyerekeket, szülőket egyaránt. Sikerélményhez 

jutnak a gyerekek az elkészült munkák során. együttműködő képességük 

fejődik, vitakultúrájuk kialakul, meggyőző képességük előtérbe kerül. 

 



17. számú óravázlat: Projektzárás 

Időpontja:2010.április 26-án 

Célja A projekt végtermékének bemutatása 

Feladata A három hetes tevékenység bemutatása, a gyerekek beszámolnak 

élményeikről a szüleiknek. 

Vázlata 1. A tánc bemutatása 

2. A kiállítás bemutatása 

3. A projekt értékelése 

4. A kérdőívek kitöltése 

Fejlesztési 

területek, 

szintek 

Összegzése a három hetes munkának. Az elért eredmények bemutatása. 

A nyilvánosság bevonásával az értékelő munka megkezdése. 

Módszerek, 

szervezési 

mód 

Közös produkcióban minden résztvevő megmutatkozhatott. A másik évfolyam 

bevonásával ért véget a projekt. 

Eszközök Minden, amit a projekt során készítettek a gyerekek. 

Várt 

eredmények 

Elemzés, értékelés. Az elkészült alkotásokkal, produkcióval, melyet a 

nyilvánosság elé tártunk, elértük-e a célunkat. pedagógus, gyermek, szülői 

visszhang megismerése, elemzése. 



Összefoglalás 

(Ajánlás, továbbfejlesztési lehetőségek, gyakorlati tapasztalatok)  

A projectum latin szó, tervet, tervezetet, javaslatot jelent. A projekt pedagógiának van egy 

tágabb és egy szűkebb értelmezése. A tágabb értelmezés: minden intenzív, a szokásos 

tanítási formákat felbontó, nem pusztán egy ismeretanyag elsajátítását célzó tevékenység. A 

szűkebb értelmezés, hogy van egy téma, amit körüljárunk, a lehető legtöbb oldaláról 

megvilágítjuk, közben új tapasztalatokat, ismeretet szerzünk. 

Alapos szervező munkát igényel a pedagógus részéről. A téma kiválasztása, tervezés, 

szervezés, kivitelezés, értékelés, mind a projekt része. 

A projekt tervezésekor, tudatjuk a szülőkkel, hogy mire készülünk. A faliújságra kihelyezett 

projekttervet a gyerekek a szüleikkel közösen tanulmányozták, feltehették kérdéseiket a 

témával kapcsolatban, illetve bővíthették a témakört saját ötleteikkel. Kiváló alkalmat 

teremthet arra, hogy gyermekeikkel közösen gondolkodjanak, segítsék, ha szüksége van rá, 

feltegyék kérdéseiket, akár a tanulókról is, a pedagógusnak. A gyűjtőmunkák eredményeként 

sok otthon fellelhető, témával kapcsolatos anyag került elő, könyv, képek, játékok, amit a 

gyerekek szívesen behoztak az iskolába megmutatni. Ez is jelzi, hogy a téma érdekelte őket, 

szívesen foglalkoztak vele, iskolán kívül is. 

A kérdőívek kitöltése rámutatott arra, hogy a gyerekek figyeltek a saját munkájukra, 

egymásra, érezték, hogy mikor tudtak jól együttműködni, illetve hol kellett jobban 

odafigyelni egymásra, hogy a várt eredmény megszülessen. Sok ismeretet, tapasztalatot 

gyűjtöttek egymásról is, például az interjú készítés során, amit meg is jegyeztek, később 

felidéztek. De nem csak a gyerekeknek teremt jó lehetőséget az együttműködésre, hanem a 

pedagógusoknak is. Ötleteik, bátorításuk, segítségük, mind arra ösztönzi a projekten dolgozó 

pedagógust, hogy munkájába mindinkább bevonja őket is. 

A szülői kérdőívek összesítése során kiderült, hogy a szülők is be lettek vonva. A gyerekek 

kértek segítséget egy-egy téma feldolgozásánál. Nagyon kevés szülő nem tudta, hogy mivel 

foglalkozott gyermeke az elmúlt három hétben. A legtöbbjüket érdekelte, hogy mi történt 

gyermekével, és pozitív változásokról számolt be. Ötleteket adtak arra is, hogy milyen jellegű 

projekteket látnának szívesen a későbbiekben. 

A szülői kérdőív kérdései: 

Tudja-e milyen témával foglalkozott gyermeke az elmúlt három hétben? 

Kért-e segítséget munkájához Öntől? 

Észrevett-e változást gyermeke tanuláshoz való hozzáállásában? 

Változott-e gyermeke társaihoz való viszonya az elmúlt időszakban? 

Szívesen vennék-e, ha folytatódna az ilyen jellegű munka a továbbiakban? 

Milyen témát javasol feldolgozásra? 

Tanulói kérdőív kérdései: 

Terjedelmében milyennek találtad a projektet? 

Mennyire érezted elegendőnek a kapott információkat? 

Mennyire értetted azokat? 

Mennyire találtad érdekesnek a témát? 



Mennyire találtad élvezetesnek a feladatokat? 

Mennyire voltak újak a feladatok? 

Összességében milyennek értékeled a projektet? 

Melyik téma tetszett a legjobban? 

Melyik nem tetszett? 

Melyik témáról hallottál volna még többet? 

Egyéni értékelő lap: 

Részvételem az egyéni feladatokban:1,2,3,4,5 

Társaimmal való együttműködésem:1,2,3,4,5 

Figyelmem a projekt órákon:1,2,3,4,5 

Társaim segítése:1,2,3,4,5 

Saját ötleteim megvalósítása:1,2,3,4,5 

Érdeklődésem az új ismeretek iránt:1,2,3,4,5 

Részvételem a csoportos munkákban:1,2,3,4,5 

Magatartásom a projekt alatt:1,2,3,4,5 

Szorgalmam a projekt alatt:1,2,3,4,5 

Társat értékelő kérdőív: 

A közös munka során új tulajdonságait ismertem meg: 

Vele-velük nagyon jól tudtam együtt dolgozni: 

Vele-velük többet nem szívesen kerülnék egy csoportba: 

A legtöbbet tőle tanultam: 

 

 

 

Tovább fejlesztési lehetőségek:  

Minden projekt egyedi, függ a benne résztvevőktől, nyitott, bármerre továbbfejleszthető. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek szívesen dolgoznak valami új, számukra 

szokatlan formában, amikor megismerik, akkor meg azért. 

Célszerű sokfajta módszert alkalmazni, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók kifejezhessék 

saját elképzeléseiket, és azokat össze tudják egymáséval hasonlítani. 

Alkalmazhatunk vitát, ötletrohamot, szituációs játékot, csoportos feladatmegoldást. 

Hagynunk kell önállóan cselekedni őket, megismerési folyamataik tevékenység közben 

tudnak kibontakozni. Hallgassuk meg a véleményüket, teremtsük meg a feltételét annak, 

hogy minél önállóbban jussanak el egy-egy következtetésig. 

Minden gyerek más, ezért a differenciálás lehetőségét nem hagyhatjuk ki. 

Összességében a projekt módszer alkalmazása nagyon sok lehetőséget rejt magában, de 

minden lehetőség középpontjában a gyermek, és az ő szükségletei állnak. Tudásvágya, 

érdeklődése, motivációja és az, hogy ezt minél jobban kiaknázzuk. 

 

 

 


