
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A SZÉL 

 

TÍPUSA: PROJEKT 
 

 

KÉSZÍTETTE: 
 

SOÓS FERENCNÉ 

TARTALOMJEGYZÉK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: 
 

 Tudatosítani kell a tanulókkal, hogy az ember és a természet csak harmonikus kapcsolatban lehet egymással. 

 Óvni kell a természet egészét, kihasználva a természet adta lehetőségeket. 

 Észre kell venni és vetetni a körülöttünk lévő szépséget. 

 Életünket a kitartó, szorgalmas munka és a szórakozás optimális aránya kell, hogy alkossa. 

 Az egyénnek képesnek kell lennie arra, hogy matematikai úton indokoljon, megértse a matematikai bizonyítást és a megfelelő 

segédeszközök alkalmazásával a matematika nyelvén  kommunikáljon. 

 Fontos a pozitív hozzáállás, amelynek alapja az igazság tisztelete és a dolgok okának és érvényességének keresése. 

 

A TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: 

 A személyiség sokoldalú formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd kialakítása a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének 

figyelembevételével. 

 Képességeknek fejlesztése, amelyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. 

 A természeti jelenségek megismerése és megtapasztalása, figyelemfelkeltés a természeti adottságok kihasználására. 

 Megtapasztalni a szél keletkezését, megismerni fajtáit és azt, hogy mire használja az ember a szelet. 

 A természet romboló munkájának észrevetetése és elítélése. 

 

 

 



 

 

A TEVÉKENYSÉG FELADATA: 
 

 A gondolkodási módszerek alkalmazásának fejlesztése. 

 Tanulási szokások kiépülésének segítése: kooperatív tanulási módszerek felhasználásával. 

 Tudatosságra a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevelés. 

 Kompetenciák fejlesztése: 

 Tájékozódás 

 Megismerés 

 Tapasztalatszerzés 

 Képzelet 

 Emlékezés 

 Gondolkodás 

 Ismeretek rendszerezése 

 Ismerethordozók használata 

 Ismeretek alkalmazása 

 Problémakezelés és a megoldás 

 Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 

 Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

 Kommunikáció 

 Együttműködés 



 Motiváltság 

 Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. 

A TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 
 

 

1. osztályosok 

 

 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: 
 

 

3 hét-17 óra + 1 nap 

 

 

A TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI TANTERVHEZ: 

 

Alapelveink: 
 

 a szociális hátrányok enyhítésének, 

 a szülői ház és az iskola együttműködésének, az intézmény kapcsolatrendszerének elve. 

 

 

Pedagógiai Programunk a pedagógusok által elfogadott értékekre épül. Ezek a következők: 

 

 tolerancia és szolidaritás; 

 becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság, 

 a másik ember tisztelete és szeretni tudás, 

 a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme, 

 kötődés a családhoz és az iskolához, 

 magyarság- és európaiság-tudat; 



 önfegyelem és a másokra figyelés képessége; 

 szorgalom és türelem a munkában; 

 törekvés széles körű műveltségre; 

 reális önismeret és erre alapozott döntés képesség; 

 vitakészség és kifejezőkészség; 

 kreativitás; 

 törekvés az egészséges életmódra; 

 kíváncsiság és tudásvágy; 

 

 

Feladatunk: az oktatás nevelés folyamata során a kulcskompetenciák fejlesztése 

 

 Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése: a helyes, kreatív, megfelelő szókincsű kommunikáció megteremtése, a hallott és olvasott 

szövegértés valamint szövegalkotás fejlesztése, az esztétikai minőség kialakítása. 

 A matematikai kompetencia fejlesztése: a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek fejlesztése, a megfelelő 

segédeszközök használatának megtanítása, a matematikai gondolkozás alkalmazása a mindennapok problémamegoldásaiban. 

 A természettudományos kompetencia fejlesztése: a természeti világ alapelveinek, tudományos fogalmainak, módszereinek, 

technológiájának, s ezek emberi alkalmazásának természetre gyakorolt hatásának megismertetése diákjainkkal. A természettudományos 

ismeretek alkalmazásának elsajátíttatása a mindennapi életben. 

 A digitális kompetencia fejlesztése: az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus elsajátíttatása diákjainkkal. 

 Hatékony és önálló tanulásra nevelés: megismertetni diákjainkkal a tanulási stratégiákat, készségeinek erős és gyenge pontjait; segíteni 

őket a számukra elérhető képzési lehetőségek megtalálásában. 

 A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése: a kommunikációs képességek fejlesztése, az állampolgári jogok, az aktuális és 

legfontosabb történelmi események, a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak megismertetése a 

tanulókkal megismertetése. 

 A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése.  

 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA  A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGHOZ: 
 

 

 Új módszerek (pl.: projekt módszer, egyéb kooperatív technikák) alkalmazás az élményszerű és a hatékonyabb tanítás-tanulás érdekében. 

 A matematika „transzverzális” jellegének tükröztetése más műveltségterületeken, például a problémamegoldás, érvelés, kommunikáció 

szerepeltetésével. 

 A tanulók egyéni különbségeinek hatékony kezelése. 

 Érdeklődés felkeltése és a tanulási folyamatban az aktív részvételhez a motiváció biztosítása. 

 

A TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: 

 csoportmunka 

 egyéni munka  

 páros munka 

 kooperatív technikák alkalmazása 

 projekt 

 megbeszélés, könyvtárlátogatás, internet használat 

 bemutatás, magyarázat, tapasztalatszerzés 

 figyelemfelkeltés, szerepjáték, tájékozódás 

 becslés, mérés… 

 



 

 

 

A TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: 
 

Tanóra :        iskola 

Délutáni napközis foglalkozás:     iskola 

Kiállítás:        Mozi 

A papírsárkány kipróbálása:      iskolaudvar 

 

 

A TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: 
 

 tankönyvek, munkafüzetek, projektes füzet, A-ZS Gyermeklexikon 

 feladatlap, szókártyák, mondatkártyák, képkártyák 

 rajzlapok, rajz- és íróeszközök, CD lemez 

 számítógép, internet 

 szalvéta-papír, villa (evőeszköz) 

 gyurma, színes papírok, hurkapálcák, zsineg 

 babzsák, kislabda, folyami kövek 

 ugrókötél, gumilabda, „akadályok”… 

 

 



1. hét: Hogyan keletkezik a szél?                                 HETI TERV 

TEVÉKENYSÉGEK 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

A téma indítása: 
 

A szél 
-Projekt faliújság készítése 

 

Csoportmunka:Anyaggyűjtés 

1. csop: -könyvtárban 

2. csop: -interneten 

3. csop: -A-ZS 

Gyermeklexikonban 

 

Jegyezd fel a projektes 

füzetedbe röviden a 

fogalmát! 

Ha találsz, ragassz képeket 

is! 

 

( Gyűjtsél nádat 

papírsárkány 

készítéséhez!) 
Előzetes egyeztetés a 

polgármesterrel: 

Kisbuszok biztosítása: 
(Meteorológiai áll. meglát.) 

A fogalom 

tudatosítása 
 

-Beszámoló a csoportok 

munkájáról. 

-Kísérlet gyertyával: „Ha a 

meleg levegő felszáll, 

helyére hideg levegő 

tódul.” 

 

-Gyűjtő munka: égtájak 

(1., 2., 3. csop.) 

 

-Feljegyzés készítése, 

képek ragasztása a 

projektes füzetbe. 

 

 

Ha tudsz hozzál 

holnapra  

iránytűt! 

A szél iránya 
 

 

Készítsünk szélzászlót! 

-A szél irányának 

megtapasztalása. 

-A szélzászló kipróbálása 

az udvaron. 

-Így használjuk az 

iránytűt. 

-Irány meghatározása: „ 

Előttem van Észak, hátam 

mögött Dél,…” 

- Ismeret: ”A szelek neve 

az az irány lehet, ahonnan 

fúj.” 

-Délutáni foglalkozás: A 

kakas meg a szélkakas 

című mese: -mese hallga- 

                    tása 

                    -szerepjáték 

A szél sebessége 

 

 

-Délutáni foglalkozás: 

Kirándulás a meteorológiai 

állomásra Paksra. 

 

-Szülők bevonása a 

gyerekek felügyeletébe. 

 

-A polgármesteri hivatal 

kisbuszokkal hozzájárul az 

állomás meglátogatásához.  

 

-A mérőműszerek 

megtekintése, kipróbálása. 

Mennyire kedvelték a 

művészek a szelet? 
 

-Daltanulás: Tavaszi szél 

vizet áraszt 

 

-Közmondások. 

„ Bolond lyukból bolond 

szél fúj.” 

-Nem zörög a haraszt, ha a 

szél nem fújja.” 

 

IKT: 

-Zene hallgatása:YouTube 

East: -Szél repítsen 

 

-Vers tanulása: Weöres 

Sándor : Kis versek a 

szélről 

 

(A feladatokat kis cédulákon kapják, amit beragasztanak a projektfüzetbe.) 



2. hét: Milyen fajtái vannak a szélnek?                         HETI TERV 

TEVÉKENYSÉGEK 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

A szél grafikus 

kifejezése 
 

 

Varga Katalin: A szellő 

és a bárányfelhők című 

meséje: 

 

-megismerés 

-ábrázolás színes 

technikával 

 

 

Forrás: 
Itt az ősz ( Irodalmi 

szöveggyűjtemény 

óvodásoknak és 

kisiskolásoknak 16. oldal) 

NOVUM 

Anyaggyűjtés: Milyen 

fajtái vannak a 

szélnek? 
 

-Csoport munka indítása: 

Milyen fajtái vannak a 

szélnek? 

 

-ciklon 

-hurrikán 

-tájfun 

-monszun 

-tornádó 

-orkán 

(3-3 gyerek) 

Gyűjts képeket! 

Tablót fogunk készíteni. 

 

A projektfüzetbe 

ragasszatok szövegeket, 

amik a szélfajtákhoz 

kapcsolódnak! 

A szél fajtáinak képes 

bemutatása 

 

 

-A csoportok elkészítik a 

tablót, ami bemutatja a szél 

fajtáit képekben. 

 

-A tabló elhelyezése a 

projekt faliújságon. 

 

-A munka értékelése. 

 

A „Ki tehet róla?” 

című mese kiosztása 

otthoni olvasásra. 

(Be kell ragasztani a 

projektes füzetbe!) 

 

A szél erejének 

megtapasztalása 

 

-„A ki tehet róla?” 

című mese feldolgozása 

 

-A szél fajtáinak 

megjelenítése a mese 

alapján: 

-futás és gátfutás 

-Rendezzünk sorversenyt! 

 

(Szabad és akadályokkal 

nehezített futásra alkalmas 

terület!) 

-Szellő, szél, orkán: átélni 

a szél erejét! 

(Száguldó Szilvi, Hussanó 

Huba…) 

 

A szél kifejezése 

plasztikával 
 

 

-Szélgyerekek elkészítése 

gyurmából. 

 

-Kiállítás az osztályban. 

 

-A munka értékelése. 

 



3. hét: Mire használjuk a szelet?                                     HETI TERV 

TEVÉKENYSÉGEK 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Asszociációs játék: 

Szerintetek mire 

használjuk a szelet? 
 

-A megbeszéltek rögzítése 

a projektes füzetbe: 

1. munka 

2. játék, szórakozás 

 

1.-vitorlás 

   -szélmalom 

   -szélgenerátor 

 

2.-papírsárkány 

 

(Képek gyűjtése ezekről, 

beragasztásuk a p. 

füzetbe.) 

 

IKT: Filmek a szél 

munkájáról 
 

YouTube: 

 

-Vitorláshajó: 

Hogyan hajtogassunk 

papírszalvétából-kékből- 

vitorláshajót? 

 

-Kiskunhalas: Sáfrik 

szélmalom 

 

-Szélgenerátor: 

Szélgenerátor telepítés 

Hol vannak 

Magyarországon ilyenek? 

-Keresés M.o. térképén 

Papírsárkány 

készítése 

csoportmunkában 

 

-A szülők bevonása 

 

-Anyagszükséglet: 

-nád, vagy vékony fa 

-papír (erős) 

-zsineg 

-krepp-papír 

-színesek 

-ragasztó 

 

Az elkészítés módja: 

-Internetről: „Gyere 

ügyeskedj velünk!” 

-Szülők tapasztalata 

alapján. 

Kiállítás a Mozi 

előterében 
 

-Óvodások, szülők, 

iskolatársak meghívása a 

kiállítás megtekintésére. 

(D-B-M igazgatók, 

vezetők, munkaközösségi 

tagok…) 

 

 

 

A papírsárkány 

kipróbálása 
 

-Az iskola udvarán, 

 szülői segítséggel, 

délutáni foglalkozás.  
 

Következő hét kedd: 

-projektzárás 

-értékelés: Tanulói kérdőív 

kitöltése. 

-képek megtekintése 

 

 

Év végi szülői értekezlet: 
Kérdőív kitöltetése a 

szülőkkel: Hogyan tetszett 

az új tanítási módszer 

bevezetése? 

 

 



 

A TÉMA FELDOLGOZÁSA 

 

 

Tevékenység 
Módszerek és 

munkaformák 
Dokumentáció Érintettek Felelős Időpont Eszközigény 

Témaválasztás: 

A szél 

 

-beszélgetés 

-könyvtárlátogatás 

-tanfolyamok elvégzése 

Vázlatos kép 

csomagolópapíron. 

-gyerekek 

-pedagógus 

Osztályfőnök: 

Soós 

Ferencné 

-bevont 

kollégák 

-vezetők 

2010. 

szeptember-

március 

-könyvek 

-tanfolyami 

anyagok 

-papír 

-internet 

Tervkészítés 
-Tevékenységvázlat 

összeállítása 

A projektbe illesztve 

(lsd. előző oldalak) 

Teljesítményigazoló 

-pedagógus 

Osztályfőnök: 

Soós 

Ferencné 

2010. április 
-számítógép 

-internet 

Szervezés 

-megbeszélés az 

igazgatóval, szülőkkel, 

polgármester-rel, a 

meteorológiai állomás 

vezetőjével, napközis 

nevelővel. testnevelő 

tanárral, a rajzot tanító 

pedagógussal 

e-mail, 

jegyzőkönyv a szülői 

értekezletről, szülőknek 

szóló levél 

 

-gyerekek 

-pedegógusok 

-polgármester 

-met. áll. 

vezetője 

-igazgató 

-szülők 

Osztályfőnök: 

Soós 

Ferencné 

2010. április 

-számítógép 

-internet 

-papír 

-nyomtató 



Adatgyűjtés a 

projekt 

elkészítéséhez 

-internethasználat 

-könyvtárlátogatás 

-média 

 

A szél projekt 

mellékletei: a 

mappákba gyűjtött 

anyagok 

-pedagógus 

Osztályfőnök: 

Soós 

Ferencné 

2010. április 

-számítógép 

-internet 

-papír 

Projekt faliújság 

készítése 

-megbeszélés 

FOM 

-fényképek 

-faliújság 

-gyerekek 

-of. 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 3. 

-parafatáblák 

-papír 

-filctollak 

Anyaggyűjtés a 

szél fogalmának 

megértéséhez 

-egyéni munka 

-csoport munka: 

-keresés az interneten, 

könyvtárban, A-Zs 

Gyermeklexikonban 

- 

-projektes füzet -gyerekek 
-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 3. 

-számítógép 

-internet 

-könyvek 

-A-Zs Gy.l. 

Kísérlet végzése 

gyertyával 

-FOM 

-bemutatás 

-magyarázat 

-megbeszélés 

-fényképek 
-gyerekek 

-of. 

Környezetet 

tanító 

pedagógus: 

Soós 

Ferencné 

2010. 

 május 4. 

-gyertya 

-gyufa 

Beszámoló, 

feljegyzés 

készítése 

-egyéni munka 

-bemutatás 

-megbeszélés 

-magyarázat 

-a gyűjtött képek a 

projektes füzetben 

-feljegyzés 

-gyerekek 
-gyerekek 

 

2010. 

 május 4. 

 

-ceruzák-

színesek 

-ragasztó 

-képek 

-füzet 



Gyűjtőmunka: 

égtájak 

-csoport munka 

-egyéni munka 

 

-projektes füzet -gyerekek 
-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 4. 

-számítógép 

-internet 

-könyvek 

-A-Zs Gy.l. 

Szélzászló 

készítése 

-a szél irányának 

megtapasztalása, 

meghatározása 

-FOM 

 

-szélzászló 

-fényképek 

-gyerekek 

-technikát tanító 

pedegógus 

 

-technikát 

tanító 

pedagógus: 

Vörösné 

Szabó Szilvia 

2010. 

 május 5. 

-hurkapálca 

-krepp-papír 

-ragasztó 

Mesefeldolgozás 
-mesehallgatás 

-szerepjáték 

-csoport munka 

-a mese leírása 

-fényképek 

-gyerekek 

-napközis 

nevelő 

Vörösné 

Szabó Szilvia 

2010. 

 május 5. 

-nyomtató 

-internet 

-bábok 

Kirándulás a 

meteorológiai 

állomásra 

-mérőműszerek 

megtekintése, 

kipróbálása 

-FOM 

-csoport munka 

 

-fényképek 

-szülők 

-gépkocsi-

vezetők 

-tanulók 

-pedagógus 

-of. 

-a meteoroló-

giai 

állomáson 

dolgozók 

2010. 

 május 6. 

-2 db. mikrobusz 

-1 db 

személygép-

kocsi 

Szépirodalmi 

művek 

hallgatása, 

tanulása 

-FOM 

-egyéni munka 

-páros munka 

-koop technika 

-feladatlap 

-füzet 

-fényképek 

-gyerekek 

-of. 

-magyart 

tanító 

pedagógus: 

Soós 

Ferencné 

2010. 

 május 7. 

-számítógép 

-internet 

-nyomtató 

-papír 



A szél grafikus 

kifejezése 

-FOM 

-egyéni munka 

-magyarázat 

-megbeszélés 

 

-a tanulók rajzai 

-fényképek 

-tanulók 

-rajzot tanító 

pedagógus 

-rajzot tanító 

pedagógus: 

Laposáné 

Sashalmi 

Ilona 

2010. 

 május 10. 

 

-Varga Katalin: 

A szellő és a 

bárányfelhők 

című meséje: 

-rajzlap 

-festékek, 

ecsetek 

-filctollak, 

színesek 

 

Adatgyűjtés: 

szélfajták 

-csoport munka 

-egyéni munka 

-képek 

-újságcikkek 

-szemelvények az 

internetről 

-gyerekek 

-of. 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 11. 

-számítógép 

-könyvek 

Internet 

-A-Zs.Gy.l. 

Tablókészítés 
-megbeszélés 

-bemutatás 

-FOM 

-a kész tabló 

fényképek 

 

-gyerekek 

-of. 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 12. 

 

-parafatáblák 

-papír 

-filctollak 

-ragasztó 

A szél erejének 

megtapasztalása

futás és gátfutás 

-információszerzés 

-tapasztalatszerzés 

-DOM 

-FOM 

-fényképek 

-tanulók 

-testnevelést 

tanító 

pedagódus 

-testnevelést 

tanító 

pedagógus: 

Vörösné 

Szabó Szilvia 

2010. 

 május 13. 

-tornapadok 

-labdák 

-urókötelek 

-„hullahopp-

karikák” 

 



A szél kifejezése 

plasztikával 

-plasztika készítése 

gyurmából 

-FOM 

-kiállítás 

-egymás munkáinak 

értékelése 

-gyurmagyerekek: 

Száguldó Szilvi 

Hussanó Huba 

-tanulók 

-of. 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 14. 

 

-gyurma 

-alátétek 

-hurkapálca a 

formázáshoz 

Asszociációs 

játék 

-ötletroham: kooperatív 

technika 

-beszélgetőkör 

-feljegyzés 

 

-csomagoló papír 

-fényképek 

-tanulók 

-of. 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 17. 

 

 

-tolltartó 

Filmek 

megtekintése a 

szél munkájáról 

-megbeszélés 

-magyarázat 

-keresés, tájékozódás 

-a találatok lejegyzése 

-páros munka 

-projektes füzet 

-fényképek 

-tanulók 

-of. 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 18. 

 

-számítógép 

-internet 

-részletes 

M.o.térkép 

Papírsárkány 

készítése  

-csoport munka 

-egyéni munka 

-kész papírsárkány 

-fényképek 

-tanulók 

-of. 

-szülők 

-segítő kollégák 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 19. 

-nád, hurka- 

pálca 

-zsineg 

-ragasztó 

-színesek 

-filctollak 

-krepp-papír 

Kiállítás a 

Moziban 

-megbeszélés 

-magyarázat 

-bemutatás 

-csoport munka 

-egyéni munka 

 

-kész papírsárkány 

-fényképek 

-meghívók 

-tanulók 

-of. 

-szülők 

-segítő kollégák 

-meghívottak 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 20. 

 

 

-padok 

-asztalok 



A papírsárkány 

kipróbálása 

-a szél erejének 

megtapasztalása 

-a szórakozás örömének 

átélése 

-csoport munka 

-egyéni munka 

-FOM 

-kész papírsárkány 

-fényképek 

-tanulók 

-of. 

-szülők 

-segítő kollégák 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 21. 

 

-a sárkány 

röptetésére 

alkalmas terület 

-megfelelő 

munkadarab 

Projektzárás, 

értékelés, 

képek 

megtekintése 

-megbeszélés 

-magyarázat 

-bemutatás 

-csoport munka 

-egyéni munka 

 

-fényképek 

-tanulók 

-of. 

 

-gyerekek 

-of. 

2010. 

 május 24. 

 

-számítógép 

-fényképek 

Kérdőív 

kitöltetése a 

gyerekekkel 

-beszélgetőkör 

-egyéni munka 

-kérdőív 

-fényképek 
-tanulók 

-projektve-

zető: osztály-

főnök 

2010. 

 május 24. 

 

 

-toll 

-papír 

Kérdőív 

kitöltetése a 

szülőkkel 

-beszélgetőkör 

-egyéni munka 

-kérdőív 

-fényképek 
-szülők 

-projektve-

zető: osztály-

főnök 

2010. 

 május 

27. 

 

 

-toll 

-papír 

Közzététel a 

„Madocsai 

Hírmondó”-ban 

-figyelem felkeltése 

-erdmények közzététele 

-egyéni munka 

-újsácikk, 

-képek 

-olvasók 

-projektve-

zető:oztály-

főnök 

-projektve-

zető: osztály-

főnök 

2010. június 

 

 

-számítógép 

 


