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Projekt a gyakorlatban 
1. Mini-projektterv  
 
 
Osztály/csoport:      7. osztoly                                 Résztvevők száma:   16 fő                                                             Időpont: 
Osztály / csoport rövid bemutatása: 
Már 3. éve dolgozom együtt a kis csapattal. Ismerjük egymást. Van 4-4 fő, akik húzóerőt képviselnek az osztályban, és van 2-3, akik 
rendszerint a periférián vannak, de kooperatív munkában ők is megtalálják a helyüket. (Bár kezdetben próbáltak a többiek 
árnyékában meghúzódni, mikor aztán rájöttek, hogy a közös munkában az ő kicsiny feladatuk is fontos, akkor teljes erőbedobással 
dolgoztak.) Az osztály szeret együtt lenni tanórán kívül is. A szülők is figyelemmel kísérik tanórán kívüli tevékenységeiket is, részt is 
vállalnak benne. Jó a tanár-diák-szülő kapcsolat. Szinte legtöbb szülővel is napi kapcsolatban vagyok.  Szeretik a kihívásokat. 
Megvan az osztály „esze”, „zenésze”, „bohóca”,” tornásza”, „képzőművésze”, sportosa” stb. Az előzetes búvármunkát különösen 
kedvelik. A téma maradt a Föld napja. 
Tehát a kommunikatív, kíváncsi, együttműködésre kész, alkotó csapatról van szó. Szeretünk együtt dolgozni. Sok verseny, előadás, 
műsor, bemutatóóra van már mögöttünk. 
Fejlesztési cél: 
 

1. A szövegértésük és a szövegalkotási készségük fejlesztése: 
- különböző forrásmunkák kutatása (Internet, könyvtár) 
- szövegértés fejlesztése (feladatértelmezés 
 
2. Gondolkodási készségük fejlesztése 

- különböző dolgok logikai rendbe való besorolása(hulladékgyűjtés – bagoly) 
- kísérlet megszervezése és bemutatása(vízlágyítás, víztisztítás, légszennyezettség) 
- következtetések levonása 

 
3. Szociális kompetenciák fejlesztése – az egész délelőtt folyamán egyaránt fontos!!!!! 

 
- kooperáció a csoporttagok között és más csoportok között is 
- kompromisszumkészség 
- együttműködési készség 
- tolerancia, odafigyelés a másikra 
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- empátia 
- egyéni felelősség, a fontosság tudata 
- kommunikáció a csoporttagok és csoportok között 

 
4. Önálló ismeretszerzési készség fejlesztése 

- alkotó módon , szelektív módon használják a cél érdekében az Ínternetet 
 

5. A kézügyesség fejlesztése 
 

- önálló beszámoló készítése 
- a teremdekoráció, a faliújság prezentálása (origami) 
- különböző kísérleti eszközök elkészítése 
-  

6. A fantázia, a képzelet fejlesztése 
- humoreszk készítése: az utolsó túlélő – elbeszélés, rajz  
- Földünk élhetőségének megtartása – gyakorlati tudnivalók – újrahasznosítás 
-  

7. A verbális és a nonverbális kifejezőkészség fejlesztése 
- előadás 
- színjáték – az utolsó túlélő.. 
- fényképek készítése 
- krónikás, aki „eseményleírást” készít az utókor számára 

Projekt téma: 
 
A Föld napja – Élhetőség a Földön -  Mit tehetünk a „fenntarthatóság” érdekében? Ökoiskola lévén a környezetvédelem, élő 
környezetünk védelme adekvát témának ígérkezik. 
 
A tanulók 1 hónappal előtte informálódhattak különböző csatornákon a témáról. Nagyjából -  a teljesség igénye nélkül – 
informálódhattak a témakörökről is. 
 
Időkeret:  4X 40 perc. A második 40 perc után tartunk egy nagy szünetet, amikor ehetnek-ihatnak, pihenhetnek, 
feltöltődhetnek. 
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Tevékenységek / 

gyakorlatok / 
feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 
1. Bevezetés 

A csoportok 
kialakítása. 
(fiú-lány, jó és 
kevésbé jó 
tanuló, csendes-
meghatározó 
egyéniség stb. 

Tanári – észrevétlen 
– háttérirányítás. Ill. 
tanulói aktivitás 
 
Csoportok 
névválasztása 
 
 
Hangulathőmérő 
Közösen 
meghatározzák az 
induló hangulatot… 
Első közös akció 

Padok, székek, 
munkaasztalok 
előkészítése. 
Újságok, könyvek.  
Informatika terem 
használata 

5 perc A tanulók az előre 
jelzett feladatoknak 
megfelelően 
próbálták a 
csapatok 
„esélyegyenlőségét” 
biztosítani, hogy 
mindenütt legyen a 
feladatoknak 
megfelelő profilú 
ember. (rajz, 
beszédkészség, 
ügyesség, fantázia 
alapján) 
Eszközfelelős, 
szóvivő, lelkesítő, 
krónikás, 
fényképész(rajzoló), 
időfigyelő, 
adatrögzítő stb. 

Látszik, hogy 
ismerik egymást. 
Helyes döntés volt. 

2. Ráhangolás 
Kiselőadás arról, 
hogyan romboljuk 
környezetünket, a 
Földet: 
légszennyezettség, 
állatállomány, 
növényvilág 

Egy tanulói 
kielőadás előzetes 
felkészülés alapján 
– megdöbbentő 
adatokkal, képekkel 
Önálló egyéni 
munka 

Internet, előzetes 
kutatómunka, 
könyvtár, napi 
sajtó. 
Írásvetítő,  

5 perc Írásvetítő , fólia, 
projektor toll. 

A folyamatos 
„jelenlét”. A 
kiselőadás előzetes 
felkészülés alapján 
készült, tehát annak 
szerkesztettségét, 
sok témát felölelő 
voltát , 
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rombolása, 
vízszennyezettség 
stb. 

érdekességét 
minősítik a tanulók. 
Ill. az 
előadásmódot, a 
meggyőzés, a 
mozgósító erejét. 

3. Csoportfel-  
adatok 
szétosztása, 
megbeszélése 

 
(Minden csapat húz 
egy borítékot, s 50 
perc áll 
rendelkezésére, 
hogy megoldja. Ha 
készen van, húzza 
2.3.4. sz. borítékot) 
 
 
 
 
a) 
növény és 
állatvilág(védett 
állatok, védett 
növények 
 

Borítékban, 
eszközigénnyel, 
feladatok 
meghatározásával 
megkapják a 
csoportok 
 
 
 
 
Csoportmunka, 
egyéni munka 
 
 
 

Eszközfelelősök… 
 
CD, CD-lejátszó, 
Internet 
Csomagolópapír 
Filcek, ragasztó, 
tűzőgép, 
fényképezőgép , 
alufólia 
 
 
Internet 
 
Intarizajáték 
(elbújtatott védett 
állatok) 
Madárhang 
felismerése CD-ről 
stb. 

10 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 perc 

-a munka hevében 
természetesen a 
csoporton belüli 
feladatok 
reszortosai 
keveredhetnek, 
átjárhatóvá 
válhatnak. 
 
Az ismeretek 
alkalmazása: pl. 
milyen 
gyógynövényt mire 
használhatunk 

Feladatok 
tisztázása: kérdés-
felelet révén 
 
 
Folyamatos 
vándorlás van a 
feladatmegoldások 
ideje alatt, hiszen 
hol a szabadban, 
hol a tanteremben 
dolgoznak 
Interneten 
kereshetnek hazai 
védett állatokat, 
növényeket – 
Önálló 
ismeretszerzés, 
informatikai ism. 
Alk. 
 
Tanári 
háttérsegítség 

b) víz- és 
talajszennyezettsé
g(víztisztítási 

Csoport és egyéni 
munka 
 

Műanyagflakon, filc, 
csomagolópapír, 
olló, talajminták 

40 perc A csoportok 
szabadon 
mozoghatnak a 

Állandó kontaktus 
 
A megfigyelés után 
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módszer házilag,  
a falu 2 területén 
összegyűjteni, 
lerajzolni: miféle 
szennyező 
anyagokat találtak,  
Levegő 
A 
forgalomszámlálás 
helyett …  
Készítsetek 
reptethető sárkányt! 

A víztisztító 
berendezés 
elkészítésének 
leírása 
 
 
Csoportmunka 
 
Sárkánykészítés 

fényképezőgép, 
rajzok, 
gumikesztyű, 
gézanyag 
 
 
ragasztó, 
hurkapálca, zsineg, 
filc, zsírpapír,  
Internethasználat 

teremben a következtetések 
megfogalmazása a 
tanulók részéről 
 
 
 
 
Közös munka, 
együttműködési 
készség, 
alkotókészség, 
algoritmus 
megértése a 
feladatban 

c) „Kerüld”  
 „Használd” 
Készíts tablót arról, 
hogyan 
menthetnénk meg a 
Földet  
 
 Valamint 
 
Az újrahasznosítás 
és a szelektív 
hulladékgyűjtés 
valamint a 
környezetbarát 
termékek jelének 
grafikája  
 
 

Csoport munka ”újságok, olló, 
reklámanyagok, 
csomagolópapír, 
filc, zsírkréta, 
ragasztó 

40 perc Lehetőség van az 
Internet 
használatára, 
képek, anyagok 
átvételéhez 

Megfigyelés— 
Következtetés 
levonása, 
beszámoló 
 
 
 
Szimbólumok 
ismerete, üzenete 
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d) Mit tehetünk mi 
magunk, hogy 
unokáink is lássák 
még a Földet? 
 
Írjanak rövid kis 
csasztuskát, 
versikét, amely a 
hulladékgyűjtésről 
szól. 
 
Írjanak rövid 
karcolatot az 
Utolsó túlélő 
nevében 

Egyéni és 
csoportmunka 
 
Teszt kitöltése – ha 
helyesen töltik ki, 
megjelenik a bagoly 
képe 
Az újrahasznosítás 
és a szelektív 
hulladékgyűjtés 
valamint a 
környezetbarát 
termékek jelének 
grafikája  
 
A harmonikus világ 
elemei a Weöres-
vers alapján - 
szabadon 

Pl. elemgyűjtés, 
műanyagkupakok, 
Parkosítás, virágok 
Kerékpározás –
autó helyett – 
tablóban 
prezentálva, 
szelektív 
hulladékgyűjtés 

40 perc Interjúkészítés 
Bekopognak egy-
egy lakóházba és 
kérdéseket tesznek 
fel a témájukkal 
kapcsolatban. 
Összegzik, értékelik 

Vers: rím, ritmus, 
zeneiség, képzi 
kifejezés, 
gondolatgazdagság 
az értékelés 
szempontjai ill. az 
érzelmi hatás 
 
 
 
Szimbólumok 
értelmezése 
 
Kreativitás, 
ötletesség, fantázia 
mint értékelési 
szempont 

5. A csapatok 
bemutatják 
egymásnak 
munkájuk 
eredményét 

Kiselőadás, szóvivő, 
prezentálás 
BEMUTATÓ - börze 

4 csapat 4 féle 
feladat – 
feladatonként min. 
3 perc --- 
Összesen: 56-60 
perc 

Ragasztótappancs, 
CD-lejátszó, CD 

Egymás 
munkájának 
figyelemmel 
kísérése, építő 
kritika 

A csapatok 
elmondják egymás 
munkájáról 
véleményüket 
A „termékeket” 
kitesszük az osztály 
faliújságára, falára- 
közszemlére 
bocsátjuk 
Figyelni kell a 
toleráns 
magatartásra, a 
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csoporttagok 
kommunikációjára , 
a csoportok közötti 
elfogadásra, 
odafigyelésre 
Egymás 
munkájának, 
véleményének 
tiszteletben tartása 

7. A csapatok 
munkájának 
értékelése 
versengés nélkül 
aktivitásuk, 
lelkesedésük, 
együttműködésük 
alapján 

Tanári vélemény a 
diákok véleménye 
után 

   Önkritika, 
önértékelés, 
elfogadás 

      
A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: 
Ki mennyire volt aktív, befogadó, empatikus, kooperatív, együttműködő, mozgatható: mennyire érezte át egyéni feladata 
teljesítésének fontosságát, csapatszellem mennyire érvényesült. Építő volt-e a kritika? Stb. 
 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

Az időjárás sajnos nem volt kegyes hozzánk, így némely csoportfeladatot alaposan át kellett variálni, 
bár ez benne volt a pakliban. S amikor a gyerekekkel előzetesen megbeszéltük a témát, s nagyjából a 
témaköröket is – ezek a javaslatok is felmerültek. Úgyhogy volt, aki kifejezetten „örült” az esőnek. 
Sajnáltuk, hogy a Föld napját, nem „földközelben” kellett megtartanunk. Sok természetközeli élménytől 
lettek megfosztva így a gyerekek.  
 

 
Sokan vigazstalhatatlanok 
voltak az időjárás miatt. 
A benti rendezés előzetes 
szervezése, megtervezése 
jónak bizonyult, mindenki 
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A projektnapot rengeteg tanári egyeztetés, tantermek, óracserék fixálása előzte meg, de mindenki 
nagy lelkesedéssel csinálta. 
Éppen az időjárás miatt elmaradt a légszennyezettség vizsgálata, a forgalomszámlálás. Nem ők 
vehettek vizet a forrásból, hanem egy kolléga ment le, s ázottan hozott vizet a forrásból, ill. a nem 
messze lévő állott vízből, hogy a különbség jól szemléltethető legyen. 
Az épületben viszont fékezhetetlen forgalom volt: informatika terem, fizika terem, könyvtár, rajz terem, 
ének terem stb. 

tudott hirtelen váltani. 

A csoportalakítás után , mely szinte az eddig jól összeszokott csoportokra épült, itt-ott volt csak némi 
változtatás, egy-két ember került át másik csoportba – következett a névválasztás. „Környezetbarátok” 
„Vidra” mint védett állat, „Újrahasznosítók”, „Szelektívek”… a hulladékgyűjtésre utalva. 

Fel voltak készülve a 
témára, így mi más 
juthatott volna eszükbe 
csapatnévként, ha nem az 
ezzel kapcsolatos kiemelt 
fogalmak? 

Ezt követően hangulathőmérőzést végeztünk. Sok-sok kép, illusztráció az asztalomon, amelyekből 
választhattak éppen jelenlegi hangulatuknak megfelelőt. Mivel mindenki nagy várakozással tekintett a 
nap feladatai elé – a rossz idő ellenére is – mindenki vidám, tavaszi, derűs, harsány színű, kellemes 
jelentéstartalmat hordozó képet választott. 

A hangulathőmérő nem 
ismeretlen fogalom 
számukra. Most inkább az 
okozott némi problémát, 
hogy nem egyénileg kellett 
kiválasztani, hanem a 
csoportnak közösen: a sok 
vidám hangulatúból azt, 
amit mindenki elfogad. 
(kompromisszumkészség) 

Tudták előre, hogy értékelés nem lesz. Szerintem ez egy kicsit elveszi az ízét a dolognak, még akkor 
is, ha szinte csak pozitívumot értékelek. Így fesztelenebbül, oldottabban, vidámabban, 
felszabadultabban dolgoztak. Csak a játék, a munka öröméért. A csoportokat szoktuk értékelni, ill. 
először ők saját magukat, majd én is elmondom a reflexióimat.  Ez most is így volt. Ezt előre 
tudatosítottam velük: hiszen lehet, hogy valaki önmagához képest iszonyú nagyot teljesít, míg 
ugyanaz a dolog egy jobb képességű gyereknél szóra sem érdemes. Tehát nem lehet ugyanúgy 
értékelni. Ill. mégis van értékelés: mert büszkék lehetnek majd kézzel fogható, látható produktumaikra, 
melyek elkészültek, s valamennyire mindenki benne van. 

Most is igen  
felszabadultan, érdeklődve 
dolgoztak még azok is, 
akik általában nehezen 
motiválhatók 

Sok vita volt a projektnapot megelőzően, hogy milyen témákkal foglalkozzunk, hiszen „a Föld” annyi  
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lehetőséget ad, mégis sikerült megegyezni abban a 4 nagy témakörben, amivel a feladatok során 
előbb vagy utóbb mindenki találkozott. A csoportok borítékokat húztak. Összesen négyet, de a 
következőt mindig csak az előző elkészülte után húzhatták. A csoportok így nem ugyanazokat a 
feladatokat oldották meg egy időben, de mindenki találkozott mindegyikkel. 
Az első témakör: A növények-állatok: védett növények és védett állatok Földünkön, ill. kis 
hazánkban – szűkítve a kört. 
 
Először egy intarzia játékot kellett megfejteniük. (a feladatok között leírtam). Az itt található védett 
állatokról az Informatika teremben egy-egy képet kellett kinyomtatni, néhány mondatban jellemezni 
őket , s felragasztani egy tablóra.  
Ezután az ének terembe kellett menni, ahol ehhez való technika állt rendelkezésre, s CD-ről 
madárhangokat ismerhettek fel, természetesen védett madarakét. A madár neve mellé kellett írniuk, 
mivel táplálkozik. Ebben már az előző informatikai feladat is segítséget nyújtott. De volt, hogy újra a 
gép mellé ültek, s megkeresték az adott oldalt. 
A csapat ezután a biológia teremben különböző gyógynövényeket, fűszereket szagolgathatott, s 
leírhatták, mire használjuk őket, mire valók. Itt is segítséget nyújtott az Internet, ha megakadtak. 
Egész nap folyamatos volt a vándorlás. (Ezt önmagában is nagyon élvezték) A csoporton belül 
különösen két csapat nagyon rugalmasan, ötletesen, tervszerűen osztotta fel egymás között a 
feladatokat. 
Volt olyan csoport, akik origami hajtogatással készítettek el 1-2 állatfigurát a könyvtárból hozott könyv 
alapján. Pl. béka 
 
A 2. feladatkör (boríték) A víz- és a talajszennyezettség vizsgálata volt.  Itt a levegőszennyezettség 
is szerepelt volna, - forgalomszámlálás – jó idő esetén. Ezt a feladatsort, hogy mégis a levegővel 
legyen kapcsolatos és érdekes: papírsárkány készítéssel váltottuk ki, aminek nagy sikere volt. Ehhez 
azonban ismét az Interneten való búvárkodásra volt szükség. Volt, aki a könyvtárban kutakodott. 
A talajszennyezettség vizsgálatára a fizika teremben került sor. Itt a már előzetesen behozott 
műanyagflakonokat szét kellett vágni kb. az alsó kétharmadnál. Kupakos részével lefelé fordítva a 
szájához speciális szűrőanyagot rögzítettek befőttes gumival. Majd ez után homokot tettek bele kb. 5 
cm magasságig, utána pedig finomszemű kavicsokat kb. 2-3 cm magasságban. Ezután „borporból” 
készült bort – tehát szennyezett vizet – öntöttek a flakonba, alá tartva annak levágott részét, s abba 
csöpögött lassan a két rétegen át a szűrlemény. Ezt   kétszer-háromszor megismételték, negyedszer 

Mivel több helyről 
szerezték az információt 
mindig meg kellett 
beszélni, eldönteni, melyik 
az ütősebb megoldás. Így 
az egymásra figyelés, a 
kompromisszumkészség, 
az együttműködő 
készség állandóan 
napirenden volt. Tudták, 
csak így lehetnek 
eredményesebbek. Az 
„erős” egyéniségek is 
meglepően képlékenyek 
voltak. 
 
 
 
 
A végeredményhez 
minden csapat eljutott. Ki 
hamarabb, ki több 
munkával és hosszabb idő 
alatt. 
 
Voltak, akik aktuális 
példával is készen álltak 
és megemlítették a 
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pedig már csak a szűrűpapíron át, s tapasztalhatták, hogy az összes szennyező anyag 
tulajdonképpen a talajban maradt, s a kicsöpögött lé, már szinte teljesen színtelen volt – a kezdeti 
bíborvöröshöz képest. Minden csoport nagyon ügyesen megállapíthatta, hogy „nagyban” is ügyesen 
ez történik. A talajban maradnak a szennyező anyagok. S ez egyre inkább felgyülemlik, szinte akkor 
már teljes talajcserére van szükség.  
 
A kémia teremben elvégezhették a forrásvíz  és a tőle távolabbi – már szennyezett víz – 
keménységének mérését. A megfelelő skálán mérhették, azonosíthatták a különbséget. 
Tapasztalhatták, hogy a kemény vízben nem habzik a szappanos víz, a lágy vízben igen. (Calgon! – 
mindenkinek eszébe jutott a reklámszöveg, no és a praktikum.) 
 
Nem kis örömöt okozott nekik a papírsárkány készítése, s utána az elkészült produktum! A csapatok 
közötti jó együttműködést bizonyítja, hogy az első csapat, miután felkutatta a sárkánykészítés 
mikéntjét az Internetről. Azt automatikusan tovább adták a következő csapatoknak. Jó is volt, mert 
éppen így tudtak csak elkészülni. Bár természetesen nem stopperrel mértük az időt. Lehetett csúszni. 
A második feladatsor után tartottunk szünetet, de voltak, akik abba sem akarták hagyni a 
sárkányragasztást, rajzolást.  (A sárkányreptetésre már csak  másnap került sor, mert még mindig 
esett az eső…) 
 
Szünet 
 
Nem tartottam rossznak, hogy szünet alatt megnézhették eddigi munkájukat. De az elkészült 
anyagokon már nem javíthattak. 
 
A 3. boríték – A Föld megóvásával foglalkozott. Itt plakátot kellett készíteniük – saját rajzok ill. a 
rendelkezésre álló újságokból – arról, mi az, amit tehetünk és mi az, amit nem – Földünk megőrzése 
érdekében. 
 
Nagyon ötletes volt az a csapat, aki térhatárú (háromdimenziós) plakátot készített saját rajzaik 
alapján. Nagyon sok ötletes plakát született, mindegyikre rányomta bélyegét a csapat szelleme.  
 
Ezután készítettek egy-egy nagy csomagolópapírból szimbólumokat, amelyekbe beöltöztek. Igaz 

vörösvári esetet, ahol 
valamiféle bőrcserző 
anyagos hordók estek 
szét, s a bennük lévő 
csersav annyira 
megszennyezte a talajt, 
hogy csak teljes 
talajcserével tudták 
megmenteni a helyzetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itt főként a jó rajzolók 
dominanciája érvényesült, 
de mindenki asszisztált. 
 
 
 
Igen figyelemfelkeltő volt, 
ahogyan a papírruhákban 
megjelentek. 
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nem tudtak leülni, de a továbbiakban szendvicsemberként így mozogtak. Így reklámozták a 
„környezetbarát” termékeket, az „újrahasznosítható” anyagokat, ill. a „szelektív 
hulladékgyűjtést”. „szárazelemgyűjtést”. 
 
A 4. boríték több választható feladatot kínált. Nem kellett mindegyiket megcsinálni, csak amihez a 
csoportnak affinitása volt. Ez igényelte a legnagyobb kreativitást. A téma a 3. feladathoz hasonló volt, 
de most már nem nagy általánosságban, hanem mit tehetek ÉN. Tehát személyesség, konkréttá 
tettük a dolgot. 
 
Itt faraghattak rímet, versikét saját maguk a tájról, a táj, a Föld megóvásáról (a lírai alkotás 
sajátosságait tisztáztuK. Rím, ritmus, szótagszám – de lehet szabad vers is.) 
Aztán készíthettek karcolatot (egy-egy jelenség humoros, nevettető ábrázolása) ebben a 
témában. 
Alkothattak beszámolót  Az utolsó túlélő címen. 
Készíthettek interjút a témában a faluban élő emberekkel. (Ezt megtehették, mert esőben is be lehet 
kopogtatni egy-egy házba.) Érdekes volt a termés, mert hétköznap lévén sokan dolgoztak, s csak 
idősebb emberek voltak otthon, s ők nagyon szomorúan nyilatkoztak. Az utca embere pedig inkább a 
sétáló kismamákból állt. Ők már környezettudatosabb magatartást tanúsítottak szinte valamennyien. 

 
 
 
 
 
Izgalmas, mozgalmas 
feladatnak minősült ez is. 
Bár a rímfaragás egy-egy 
csoporton kifogott, így ők 
kerestek más műfajt, 
nagyon ügyesen. 
Mivel a rímfaragás kifogott 
a gyerekeken, s nem 
akartam, hogy ez a rész 
elsikkadjon. Talonban 
tartottam én egy Weöres 
Sándor szabad verset. A 
verssorokat felvágtam. Az 
volt a feladat, hogy rakják 
össze a verset. Az volt az 
érdekessége a dolognak, 
hogy mivel mellérendelő 
szószerkezetekből állt a 
vers, központozás nélkül:  
BÁRHOGYAN rakták 
össze a sorokat – JÓ 
volt. 
Egy vírusokozta fertőzés 
kiirtotta a Föld élővilágát – 
érdekes élménybeszámoló 
született ebben a 
témakörben. 
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A következő nagy egységünk a csoportok egymás munkájának megismertetése és értékelése volt. 
Sajnos itt eléggé elcsúsztunk az idővel, de senki nem csinált gondot belőle, csak a szülők várakoztak, 
akik a gyerekekért jöttek, bár ők is elégedettek voltak, amikor csemetéik vidám arcát látták. 
 
 
Ezután következett az én értékelésem. Túlzottan sokat nem is kellett mondanom, hiszen 
folyamatában is megtettem ezt.  A leginkább az tetszett, hogy a szerteágazó feladatokat milyen 
érdeklődéssel csinálták, mennyire együtt voltak! Sűríteni kéne az ilyen alkalmakat -  mondták. 

Néha parázsvita alakult ki 
egy-egy feladat 
megítélésekor.  Intelemre 
ugyan, de próbálták 
egymás véleményét 
tiszteletben tartani, 
elfogadni. Szinte megható 
volt, ahogyan ismerve 
egymást – a „lassabban” 
haladók teljesítményét 
nagy elismeréssel 
jutalmazták. Más az, ha a 
diáktárs ismeri el a 
teljesítményt, és más az, 
ha a tanár. 

 
 

� Készített fényképek (3-5 db) csatolása 
 
 
3. A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim 
 

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

Sikeresnek tartom, hogy többféle tantárgyi koncentráció érvényesült , 
persze nem didaktikusan. A projekt valóban több tantárgyon átívelő 
volt. Biológia, fizika, ének, magyar, informatika, rajz, technika. 
Fejlődött esztétikai érzékük a különböző feladatok prezentálásakor. 

Még lehetne bővíteni a bevont fejlesztési területeket. 

A csapatok, a csapattagok „áthelyezése” indokolt volt. Jól együtt tudtak 
dolgozni, az eddigihez képest kicsit új helyzetben. 
A csoporttagok között igen kellemes légkörben zajlott a munka. 

Lehet, hogy jobb lenne a véletlenszerű csoportalakítás. Ez 
tapasztalatom szerint ilyen projektben igen nagy veszélyeket rejt 
magában. Egy órai kooperatív munkában nem annyira. 
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Kommunikatívak, segítőkészek, együttműködők voltak. Sőt , 
kompromisszumkészek is.  
A csoportok egymás között is jól tudtak dolgozni. Az 
információáramlás tökéletes volt. Pl. a sárkánykészítés menete 
 
 
A szöveges feladatokban – interjú, karcolat, állatok ismertetése – 
megvalósult a szövegalkotás, önálló kifejezőkészség fejlesztése. 
 
Mindenki oldott, derűs, vidám volt. Nem feszélyezte őket a 
mindenáron való megfelelés 
 
Tetszett nekik, hogy válogathattak a 4. témakör feladataiban. 
 
Nagyon tetszett nekik a vers megoldása: MINDEN MEGOLDÁS JÓ, 
HISZEN A VERS HANGULATA, RITMUSA nem sérült. Talán itt 
valósult meg leginkább a projekt feladata: egy időben több helyes 
megoldás!!!!!!!!!! S milyen egyszerű! S milyen motiváló! Mindenki 
sikeres és örül!!!!!!!!!!!!!! 
 
Önmaguk adtak címet, ami szintén nagyon tanulságos volt. Több ilyen 
lehetőséget fogok kiaknázni, hogy azok a gyerekek is közelebb 
kerüljenek az irodalomhoz, akik eddig nem igazán kedvelték. 
 
A csoportbeszámolókon figyeltem, ne csak egy ember vegyen rész a 
bemutatásban. Ügyesen egészítették ki egymás beszámolóját, sőt 
más csoportokét is. Ez is értékelési szempontom volt. Minden 
csoporttag még az eddigieknél is jobban aktivizálta magát, érdeklődő 
és segítőkész volt. 
 
Mindenki folyamatosan aktív volt. Mozgósító erővel bírtak a feladatok. 
Érdeklődésüknek megfelelő volt. Nemhiába vontuk be őket a 

Ez nagyon fontos fejlesztési célom volt. Egyetlen egy esetben 
tapasztaltam negatívumot, amit aztán megbeszéltünk.  
 
Az időkeretekre kell majd jobban odafigyelnem a következőkben. Bár 
ez gyerekfüggő. Lehet, hogy hasonló feladatot jövőre gyorsabban 
megoldana egy másik társaság. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Még több esetben fogom kikérni véleményüket, mivel szeretnének 
megismerkedni, foglalkozni egy-egy témakörben. 
 
 
 
A kritikai vélemény megfogalmazásakor 1 gyerek nem tudott uralkodni 
magán, s hangosan igen negatív véleményt fogalmazott meg – 
személyeskedve – egy másik csoport tagjának munkájával 
kapcsolatban. 
 
Ezeket ill. ezek előjelét észlelve jobban észnél kell majd lennem, 
nehogy nagyon lelombozza az illetőt. 
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tervezéskor, így saját ötleteiket láthatták megvalósulni, s így nagyobb 
kedvvel is csinálták, mintha pl. fizika órán ez lenne az óra anyaga. Ők 
maguk vonhatták le – saját szavaikkal a következtetést a megfigyelés 
után. Ráadásul saját maguk végezték a kísérletet.  (pl. 
vízkeménység, - lágyság vizsgálata, talajszennyezés) 
Döntési helyzetbe kerültek sok esetben, s ezt jól kihasználták. 
Az Internet szinte egész nap jelen volt. Közel is áll hozzájuk, ismerik. 
Fontos fejlesztési célom volt ezt is: a digitális technika alkalmazása, de 
a fotók is ügyesek lettek. Ők maguk fényképeztek. – néha ez látszik is 
majd a felvételeken… 

 

A gyerekek munkáját kiállítottuk az auálában. Örömmel és büszkén 
mutogatták egymásnak ki mit csinált. Másnap a másik produktum: a 
sárkányröptetés is megtörtént, úgyhogy teljes volt az öröm. A 
szendvicsemberek sétáltak a folyosókon, hirdetve a környezetbarát 
termékeket stb. Az iskolába látogató szülők is láthatták az eredményt. 
Fotóalbum készült a napról, az iskolaújságban külön oldalt 
szentelünk ennek a történésnek. 
 
MINDENKI JÓL ÉREZTE MAGÁT- tanár-diák. 

Még több prezentációt fogok készíttetni velük. Bár ez első 
nekirugaszkodásra elegendőnek bizonyult. (Mint említettem az előző 
projekt csak projektke volt…) 

 
. 
 
Az osztály egyik falán elhelyezünk egy „ÜZENŐFALAT”, amelyre folyamatosan ráírhatják benyomásaikat a feladatokkal kapcsolatban, mások 
munkájával összefüggésben, hogy a végére semmiféle élményanyag ne sikkadjon el. 
 
 
Néhány feladat leírása 
 
 
 
 
Intarziajáték 
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A  KÖVETKEZŐ  JÁTÉKBAN  SZAVAK / 5 védett állat neve/  VANNAK  ELREJTVE, ÍGY: 
 
 
„ Itt rossz a koszt, ó lány, ide zsörtölődni jár csak az ember!”  vagy egy egyszerűbb példa: „ Levelét megírta, 
máskor olvasd el!” 
 
Ezt intarziának, azaz berakásnak hívják. 
 
Keresd meg először az elbújt állatokat! Kezdődjön a játék!  
 
 
 
Mintha szólna már egy csengő, te nem hallod? Felelős vagy te is a Földért: nem csupán üres héj a lábad alatt, melyen 
szabadon taposhatsz! Sokszor mindene vérben úszott, dúlták háborúk, csaták, most az ember öli. Most Neked kell vigyáznod 
rá, s a segítséget csak tőled kaphatja meg! Dávid, Ramóna, Kati, Feri – tietek a jövő! 

 
……gőte………………………….. 
 
……héja…………………………. 
 
……denevér…………………………… 
 
……sas…………………………… 
 
……vidra………………………………. 
 
Gyűjts rövid információt róluk az Interneten! 
 
Gőte, héja, denevér, sas, vidra 
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2. feladat 
 
 

B A R Á T K A K É Ó Ó G R L E  

K N E V I G Y É G G L Ó E L S  

Y L O G A B E I Á M M L I T C  

S A K A F O R V T Ó I Y D A T  

N E H A G Y Y J O T T A S E M  

M I T C S G A K A L Á B N Y O  

M A I D G A T S D K L N P U H  

F D K E U W U Y W X E F R B M  

I Q M H A R K Á L Y K V H Y I  

R G B G A G N D Q X S M D Y A  

N J I D X W K H C E G E N I C  

N Z F P O R Z B Z J K N Q E T  

J T I F E C S K E Y D K L P J  

I C O X A Q N V C Z A U V D T  

F Z P V A Y B P K Z P O F U S  

 

 

Itt 9 védett állat nevét találod elrejtve! Keresd meg őket! 
Vízszintes, átlós és függőleges irányban is keresheted őket. 
Írd le a nevüket! Legalább 8 állatot találj meg! 
 
bagoly 
…………………………….. 
barátka…………………………… 
cinege……………………………. 
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daru……………………………… 
fecske 
gólya…………………………… 
harkály……………………………. 
 
meggyvágó……………………………… 
rigó……………………………… 
……………………………… 
 
 
Az Internetről képeket hívhatsz le róluk és kiállítást rendezhetsz belőlük! 
 
 
 
3 feladat 
 
 
Weöres Sándor verséből vettük a következő sorokat! 
Rendezd saját fantáziád, ötleted alapján! Olvassátok fel a „műveteket”! A rím, a ritmus, a hangulat a lényeg! 
Adj címet a versnek Weöres után szabadon! 
 
 
Légy kreatív! 
Fény 
Béke 
Csönd 
Béke csöndes fénye 
Csönd fénye 
Béke csöndje 
Fény békéje csönd 
Csönd békéje fény 
Fény csöndje 
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Csönd fény 
Csönd csöndje fény fénye béke 
 
 
Szél víz föld 
Víztüdejű szél 
Fény halmai 
Kő lábai 
Föld keblei 
Kút karjai 
Lombtorkú csönd 
Kőarcú béke 
Főruhájú fény 
Kis patak irama 
 
A feladatot nem lehet elrontani, mert BÁRMILYEN SORRENDBE RENDEZI A SZAKVAKAT, MINDENKÉPPEN JÓ! Az eredeti 
hangulatot, érzést, nyugalmi állapotot, a teljességgel, a mindenséggel való harmóniát tükrözi. Lényeg: a ritmus, a verszene. 
 
4. feladat 
 
 
1. 
Víz – védett állatok  
 
Hajtogass különböző színből halacskákat origami módszerével! Rajzolj nekik szemet is! A legjobban sikerülteket tegyétek ki a faliújságra, vagy 
akár otthon felfüggesztve szép szobadíszt is alkothatnak, s egyben mindig figyelmeztethet az élővizek tisztaságának megőrzésére. 
 
 
(Könyvtárból lehet szakirodalmat keresni hozzá, leírásokat) 
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5. feladat 
Színezz!!! 

 
 
 
 

 A B C D E F G H 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         

            Milyen állatot látsz? 
  Írd le a nevét:        _________________ 
 
 

Ha igaz az állítás, akkor színezd feketére  a megadott mezőt, ha nem, akkor hagyd üresen! 
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1. A hulladék újrahasznosítható    A1 és G15 és H1 
2. A szemét újrahasznosítható       B1 és F4 és G4 
3. A műanyag újrahasznosítható  A9-H9 / A9-től H9-ig mindegyiket!/ 
4. Az üveg újrahasznosítható     E4-E5 és H5 
5. A szelektív gyűjtésnél papírt, fémet, fehér és színes üveget, műanyagot gyűjtünk   A11-H11 és C14-F14 
6. A szelektív szó szétválogatást jelent   B15 és A13 és H13 
7. A használt olajat öntsd a lefolyókba   C1 és H7 
8. Ha nem szemetelsz, akkor szebbé teheted környezetedet   A10-H10 
9. Az energiával ha takarékoskodsz, megóvhatod a környezeted B7-G7 
10. Bármit eldobhatunk, úgyis lebomlik és eltűnik  C1-G1 
11. A műanyag soha, bizonyos fajtái nagyon sokára lebomlanak A3-A6 
12. Az üveget újra fel lehet használni  A12-H12 
13. A használt elemet nyugodtan a szemétbe dobhatod  C15-F15 
14. Iskolánkban a papírt, műanyagot gyűjtjük szelektíven C13-F13 és B2-G2 
15. A krumplihéj, kenyérmaradék stb szemét  B4 és B14 
16. A konyhai hulladékot másra már nem tudjuk felhasználni  F5-G5 
17. A konyhai hulladék helye a komposztálóban van /lenne/ B3-H3 
18. A komposztálás azt jelenti, hogy a konyhai hulladékból trágyázásra alkalmas anyagot készítünk A8-H8 
19.  Te semmit nem tehetsz, hogy óvd a környezetedet  C15-H15 
20. Nagyon sokat tehetsz környezetedért H3-H6 és C4 
21.A környezetvédelme nem olyan fontos kérdés B5 és B7 
22.A környezet védelme nagyon fontos B6-D6 és F6-G6 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. feladat 
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Kísérlet: vízvizsgálat  
 
Eszközigény: műanyag poharak, PH papír, 2 db hőmérő, szappanos víz, Na-foszfát (Na3PO4) – kémia szakos kolléga segítségével 
0,5 literes PET-palackok, 5 literes PET palack a szappanos/vegyszeres víz gyűjtésére 
Metilénkék 
 
Feladat: 
Az első műanyag pohárban vízmintát vesznek a gyerekek a közeli Füzes-patak forrásából. Az elsőbe (Óvatosan) beleállítják a hőmérőt és 
árnyékos helyre teszik és belemártják a PH-papírt. (A PH-magyarázata!) 
A műanyag palackot félig töltik forrásvízzel, majd szappanos vízzel elegyítik, és összerázzák. (kevéssé habzik) 
Vízlágyító hozzáadása az előző palackhoz (jobban habzik) A VÍZKEMÉNYSÉG MAGYARÁZATA: 
A 2. POHÁRBAN NE A FORRÁS KÖZVETLEN KÖZELÉBEN, HANEM MOCSARASABB TERÜLETRŐL VETT VÍZMINTÁT 
METILÉNKÉK OLDATTAL KEZLIK – TANÁRI SEGÍTSÉGGEL. (A metilénkék színváltozása szerves szennyezés jelenlétére utal) 
 
A feladat közös megbeszélése 
 

7. feladat 
 
 
Talajvizsgálat 
 
Eszközigény: üres PET-palackok, olló és kés, befőttes gumi, gézlapok/szűrőpapír, talajminta, apró szemű kavicsok, vörösbor,  
(elsősegélycsomag) 
 
Feladat: 
 
A palackok szétvágása – óvatosan. A víztisztító berendezés összeállítása: a palack szétvágása után az üveg csavaros nyakára a gézlap felfogatása 
kívülről, a befőttes gumival, a palack feltöltése a földdel, 5-6 cm vastagon terítve, ennek tetejére a kavicsréteg hasonló vastagságban. 
A vörösbor átfolyatása a víztisztítón, felfogva az alul kifolyó szűrletet. A gyerekek vonják le a következtetést a látottak alapján. 
 
Közös megbeszélés. 
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